
  
  
  
  
  
  
  
  

<<
< <
< <

<h^jÒ±^Ãiæ<Õ…^fi<]<íèõ…< <
  
  

 
אא 

אF١٤٢٠E 
  
  

]‚Âc< <
<Já^ÛÃÞ<Ùa<^‰<àe<‚Û¦<àe<ë^< <

<í×Š×‰íéÞ^fÖù]<ì‚éÏÃÖ]ENPD< <
 



@¶bÉmì@ÛŠbjm@!a@óîûŠ@lbnØ 
 ٢ 

א 
  :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا, وبعد

  
كـــالم العالمـــة حممـــد  فيـــه شـــتات ُ مجعـــتا كتـــاب رؤيـــة اهللا تعـــاىل ,فهـــذ

ُاخلاص هبذا املوضوع من مجيـع مـا وقفـت عليـه مـن  نارص الدين األلباين
تراثه املطبوع واملسموع, مع ترتيب مسائله وتبويبها ليسهل عـىل القـارئ 

  .الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
َّ وقد ضممت هذا الكتاب إىل عميل املوسوعي الـذي مـن اهللا بـه عـيل  َّ ُ ْ َ َ

ً, لكــن رأيــت نــرشه مفــردا ليــسهل ســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدةمو ُ
تناوله للباحثني وطالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 

  .اخلصوص, واهللا من وراء القصد
  وكتب

  شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
  يف صنعاء اليمن

  حرسها اهللا من كل سوء ومكروه



@¶bÉmì@ÛŠbjm@!a@óîûŠ@lbnØ 
 ٣ 

z١xאא 
אא 

  ]:قال اإلمام[
إثبــات رؤيــة املــؤمنني رهبــم يــوم القيامــة  يف اعلــم أن األحاديــث الــواردة

مـــنهم .ًكثـــرية جـــدا حتـــى بلغـــت حـــد التـــواتر كـــام جـــزم بـــه مجـــع مـــن األئمـــة 
  : ج بعضها ثم قالَّ وقد خر"شارح الطحاوية: أي"الشارح 
ًومــن أحــاط هبــا معرفــة ,  روى أحاديــث الرؤيــة نحــو ثالثــني صــحابياوقــد

البـاب  يف ولوال أين التزمت االختصار لـسقت مـا, يقطع بأن الرسول قاهلا
لــيس تــشبيه رؤيــة اهللا تعــاىل برؤيــة الــشمس والقمــر : مــن األحاديــث ثــم قــال

ن فيه ولك, بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية ال تشبيه املرئي باملرئي, تشبيها هللا
: دليل عىل علو اهللا عـىل خلقـه وإال فهـل تعقـل رؤيـة بـال مقابلـة? ومـن قـال

عقلــه  يف ًفإمــا أن يكــون مكــابرا لعقلــه أو.فلرياجــع عقلــه.جهــة  يف يــرى ال
وال عــن يمينــه وال عــن , يــرى ال أمــام الرائــي وال خلفــه: يشء وإال فــإذا قــال

  .ه السليمةوال فوقه وال حتته رد عليه كل من سمعه بفطرت, يساره
  ).٢٩ص"(التعليق على منت الطحاوية"



@¶bÉmì@ÛŠbjm@!a@óîûŠ@lbnØ 
 ٤ 

z٢x 
 ]:صقال رسول اهللا [
َما أشخص أبصاركم عني? قـالوا« َ ْ ِنظرنـا إىل القمـر, قـال: َ ْ فكيـف بكـم : َ

ًإذا رأيتم اهللا جهرة?  َ ْ َ!«.  
  ]:قال اإلمام[

رؤيـة :  عىل املعتزلة واإلباضية املنكـرين هلـذه النعمـة العظيمـةٌّوفيه رد
ؤمنني لرهبم يوم القيامة, وعىل املثبتني هلا الذين تأولوها بمعنى العلم امل

.  
  ).١٥٦- ٧/١/١٥٥"(الصحيحة"
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z٣x 
: تكلم الشيخ عن أمهية قيد فهم سلف األمة بجانـب الكتـاب والـسنة بـدليل قولـه تعـاىل[
َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى وي﴿ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ َُ َ ََ َّ َ ُ َّ َِ ِ ِِ َّتبع غري سبيل املؤمنني نوله مـا تـوىلَ َ َ َْ ُ ََّ َ ِْ ِ ِِّ َ ْ ُ ِ ِ َِ َ... ﴾

 ]: ثم قال
ًأنــا عــادة أرضب مــثال بــسيطا; لتوضــيح أمهيــة هــذا القيــد الــذي اســتفدناه  ً ً

أرضب » مــا أنــا عليــه وأصــحايب«: مــن اآليــة الــسابقة, ومــن احلــديث األول
ًمثال بسيطا بيـان املـراد اإلهلـي,  يف القرآن الكريم مـن أبـني اآليـات يف آية: ً

đ̂@@@﴿: اجلنـة يف وصـف أهـل اجلنـة يف وهي قوله تبارك وتعاىل č÷flßžìflí@ćêìŽuŽë
ñflŠč™bflã ,@@ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg﴾)ماذا كـان موقـف املعتزلـة واخلـوارج  .)٢٣،  ٢٢:القيامة

م اهللا تبـــارك وتعـــاىل عـــىل  يف بالنـــسبة هلـــذه اآليـــة وهـــي رصحيـــة ن نع ِأن م ـــ َ ِْ ـــ ِ
أهنـم : اجلنة, بـل هـي أكـرب نعمـة يمـتن اهللا هبـا عـىل أهـل اجلنـة يف املؤمنني

يــرون رهبــم يــوم القيامــة, فــإذا رأوه تبــارك وتعــاىل نــسوا نعــيم اجلنــة كلهــا, 
 .نعم

مــــــاذا فعــــــل املعتزلــــــة واخلــــــوارج جتــــــاه هــــــذه اآليــــــة? أنكروهــــــا? ال مــــــا 
أنكروهــا; ألهنــم لــو أنكروهــا خلرجــوا مــن الــدين كــام ختــرج الــشجرة مــن 

bflèğifl‰@óÛg@@﴿ لكـــــنهم عطلوهـــــا حرفـــــوا داللتهـــــا الـــــرصحية, العجـــــني,
ñflŠčÃbflã﴾)إىل نعـيم رهبـا نـاظرة, مـا فيهـا يشء, إىل نعـيم رهبـا :  قـالوا)٢٣:القيامة

ًنــاظرة, قــدروا مــضافا حمــذوفا, كــام قلنــا نحــن آنفــا ً لببيــان كيــف ينبغــي أن : ً
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غة العربية? جاء ًتفهم اللغة العربية فضال عن الكالم اإلهلي القائم عىل الل
األمـــري جـــاء امللـــك, هـــل جيـــوز لنـــا أن نفهـــم جـــاء خـــادم األمـــري أو امللـــك? 

  :يا أخي يقول لك.ال
اللغــة العربيــة تقـدير مــضاف حمـذوف, وهنــا بحــث  يف هـذا أمــر معـروف

تقـــدير املـــضاف املحـــذوف جيـــوز عنـــد وجـــود : عنـــد أهـــل العلـــم يقولـــون
جــاء :  العربيــة, أنــا أقــولالــدليل املقتــيض لــذلك, وإال كانــت تعطلــت اللغــة

جـاء ابنـه, يـا أخـي مـن أيـن جئـت : أمحد نعم هل يفهم جاء ابنه, جاء أمحـد
جواب يعطل اللغـة العربيـة, فهنـا هكـذا فعـل املعتزلـة  يف بالتأويل هذا? ما

  .تفسري نصوص الكتاب والسنة, نعم يف وغريهم
  . ويفهمون احلق:مداخلة
 يف  أهـواءهم لـذلك يقولولـك يفهمون احلق, لكن احلق ما وافـق:الشيخ

أهنـم مـا نقـول : عقله, ومعنـى هـذا يف رضورة تأويل, ما هو دليله? ما دخل
بكـل جـرأة أن إيامهنـم نـاقص وضـعيف; : ًليسوا مؤمنني مطلقا, لكـن نقـول

čéîčÏ@flkžífl‰@ü@ŽlbflnčØÛa@ÙčÛfl‡@La@﴿: مطلع سورة البقرة يف ألن اهللا عز وجل يقول
@fĺ čÔŞnŽàÜčÛ@ôĆ†Žç﴾)مـن هـم? ]٢،  ١:البقرة ﴿@@@@@čkžîflÌÛbči@flæìŽäčßžûŽí@flåíč̂ Ûa﴾) أول )٣:البقـرة 
  .الذين يؤمنون بالغيب: صفة املتقني

ُ مـا تريـد فلـسفة, هـم بقـى )٢٣:القيامـة (﴾ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg@@﴿: من الغيـب.طيب
القوى البرشية, تستطيع أن تزيل اجلبل عن : يستعملون العقل البرشي مثل

القوة البرشية حمدودة, كذلك البرص حمدود السمع حمدود,  .المكاهنا? 
ًاإلنـسان خلق ضـعيفا, : ًكذلك ماذا? العقل حمـدود متامـا, كـل يشء يعنـي َ ِـ ُ
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óÛg@﴿:  أكيد نحن إذا قلنـا)٢٣:القيامة(﴾ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg@@﴿: فهم ملا يسمعوا اآلية
@ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰﴾)جهـة وضـعناه فـوق, وضـعناه قـدام يف  حـرصناه:  معناه)٢٣:القيامة

إىل آخـــــره, مــــــن هــــــذه الــــــشبهات التــــــي اســــــتقوها ممــــــا يــــــشاهدونه حــــــوهلم 
: كمخلــوقني, لكــن اخلــالق نــسوا أنــه وصــف نفــسه بــصفتني اثنتــني إحــدامها

  .سلبية: إجيابية, واألخرى
  صــفة قائمــة فيــه, الــسلبية تنزيــه لــه تبــارك وتعــاىل, فقــال وهــو : اإلجيابيــة

  .السميع البصري
  .)١١:الشورى(﴾ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿ :مداخلة
  .)١١:الشورى(﴾Žč–fljÛa@ŽÉîčàŞÛa@flìŽçflë@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴿ :الشيخ
﴿@@@ćõžïfl‘@čéčÜžrčà×@flžîÛ﴾) بالـك مـن  يف  تنزيـه أنـه أي يشء خيطـر)١١:الـشورى

ًا صفات اهللا عز وجل خيتلط عليك األمر لو يكون مثل صفاتنا, بتقول رأس
الذهن ال حقيقة له  يف ليس كمثله يشء, لكن هل هو عبارة عن معنى قائم

نحن اآلن نستطيع أن نتصور العنقاء, العنقاء : حاشاه, يعني!وال وجود له?
قـصة  يف اسم عريب قديم خيايل, طري كبري يتحدث عنه الـسندباد البحـري,

يل بيطلعله مثل البيض ال: ألف وليلة وأمثاهلا, إنه عبارة عن طري كبري يعني
  .خيال يف فيها طرافة وكلها خيال: القبة, وبيحكي القصة فيها يعني

 الـذهن, لكـن يف الـذهن معنـى قـائم يف اسـم بـدون جـسم, اسـم: العنقاء
  .الواقع ال حقيقة له يف :خارج الذهن يعنييف 

فربنـــا عـــز وجـــل الـــذي لـــه كـــل صـــفات الكـــامل, ومنـــزه عـــن كـــل صـــفات 
نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج  يف نى قائمالنقصان, هل هو هكذا مع
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ْاهللا أكرب من ذلك, بـل هـو خلـق الـسموات ! هذا الكون, خارج هذا العقل? ِ
ًواألرض, فهو له كل صفات الكامل, فهو ذات موجـودة حقيقـة, وهلـا كـل 
 صفات الكامل, إذ األمر كذلك, فام هي صفاته عز وجل? ليس لنـا جمـال

نا, بل قـد كفانـا مؤنـة جتريـد عقولنـا بـأن وصـف العقل أن نصفه من عنديف 
  .الكتاب ويف السنة يف نفسه لنا

 أن املـؤمنني كـام )٢٣:القيامـة (﴾ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg@@@﴿: من مجلة هذه الـصفات
  :قال أحد فقهاء الشعراء نستطيع أن نقول

  ٍوتشبيه ورضب من مثال  يراه املؤمنون بغري كيف 
آلخرة أنكرها املعتزلة, أنكرها اخلوارج لعدم ا يف نعم, فرؤية اهللا ثابتة

فوهــا َّوجــود نــصوص الكتــاب والــسنة, ال النــصوص موجــودة, ولكــنهم حر
ًمــا اســتفادوا شــيئا مــن إيامهنــم هبــذه النــصوص مــع : ًلــوا معانيهــا, فــإذاَّوعط

ًجيـب أن نـؤمن بـالنص لفظـا ومعنـى,النص : ًإنكارهم حقـائق دالئلهـا, فـإذا ً
بـالرجوع إىل مـا : نى? هنا بيت القـصيد كـام يقـالحمفوظ كيف نعرف املع
  .كان عليه السلف الصالح

القرآن يفرس أول يشء بالقرآن, ثم بالسنة الصحيحة ثم باآلثار السلفية, 
ñflŠč™bflã@đ̂@@﴿: فهل نجد عند السلف الـصالح تفـسري هـذه اآليـة č÷flßžìflí@ćêìŽuŽë ,@@óÛg

@@ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰﴾)ًأبـدا, كـل أثـر يـأيت عـن الـسلف ! م رهبـا?إىل نعـي:  أي)٢٣:القيامة
الداللة  يف ًيتفق مع ظاهر اآلية أوال, ثم مع األحاديث الصحيحة الرصحية

َعىل أن اآلية عىل ظاهرها التي يفهمها كل عريب إذا كـان مل يـصب هبون,  َـ ِ
flåíč̂@﴿: مل يــصب بمذهبيــة, أو حزبيــة مقيتــة, هنــاك آيــة أخــرى قــال تعــاىل ÜčÛ
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Ûa@aìŽäflžyc@ñfl…bflí‹flë@ófläžŽz﴾)ــونس احلــديث  يف  جــاء تفــسري هــذه اآليــة)٢٦:ي
ófläžŽzÛa@aìŽäflžyc@flåíč̂﴿ :مــــسلم يف الــــصحيح ÜčÛ﴾)ــونس :  أي)٢٦:يــ

  ."..اآلخرة يف رؤية اهللا:  أي)٢٦:يونس(﴾ñfl…bflí‹flë﴿.اجلنة
:  بالـسؤال باختـصار أقــولالـسائلباختـصار ولعـيل أطلـت أكثـر ممـا أراد 

  :القيم الذي قالرحم اهللا ابن 
ــال اهللا قـــــــــــال رســـــــــــوله ــتمويه العلـــــــــــم قــــــــــ ْقـــــــــال الـــــــــصحابة لـــــــــيس بالــــــــ َّ 
َمـــا العلـــم نـــصبك للخـــالف ســـفاهة َ ْ ـــــــــني رأي فقيـــــــــه َ ــرسول وب ـــــــــني الــــــــ  ب
ـــــصفات ونفيهـــــا ــد ال ْكــــــال وال جحــــ َ   والتــــــــــشبيهًحــــــــــذرا مــــــــــن التمثيــــــــــل ّ

  .هذا هو العلم قال اهللا قال رسول اهللا قال الصحابة
ـــاليـــوم الف   قـــال اهللا : رق اإلســـالمية كلهـــا يأخـــذون مـــن هـــذا الكـــالم اثنـــنيِ

وقـــال رســـول اهللا, لكـــن بيلفـــوا ويـــدوروا عـــىل مـــا قـــال اهللا قـــال رســـول اهللا, 
: ًويأتونــك بمــذهب مــا أنــزل اهللا بــه مــن ســلطان, وحــسبكم مثــاال عــىل ذلــك

 ون باألمحدية, فهؤالء آخرَّسمُالفرقة اجلديدة وهي فرقة القاديانية الذين ي
 الفرق اإلسالمية التي هلا كيان وهلا شخوص, وهلا بروز وهلا دعوة شائعة

  .األوربية واألمريكية باسم اإلسالميف 
 مخــــــس, وحيجــــــون إىل بيــــــت اهللا واتهــــــؤالء مــــــسلمون يــــــصلون صــــــل

الكتــاب والــسنة مل  يف ولكــنهم ينكــرون حقــائق رشعيــة منــصوصة احلــرام,
: ًملاتريدية األشاعرة, فهم مثاليسبقوا إىل القول هبا, مش مثل املعتزلة وا

ٌينكرون أن يكون هناك خلق هم اجلن مـع أنـه هنـاك سـورة ْ القـرآن اسـم  يف َ
لكـن يقولـون .هل ينكـرون القـرآن ينكـرون الـسورة? ال.سورة اجلن, طيب
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أنتم مـا فهمـتم معنـى اجلـن كمثـل اإلنـس والبـرش اللفظـني هـذين يـدالن : لنا

 مــسمى واحــد, هــم بقــي جــابوا عــىل مــسمى واحــد وإال عــىل مــسميني? ال
مـسمى ثالـث اإلنــس والبـرش واجلــن أسـامء ثالثــة تطلـق عــىل مـسمى واحــد 

žåčß@ŽéflnÔÜflflë@‰bflã@žåčß@ïčäflnÔÜfl@@@@@@@@@@﴿: القـرآن يف ملـا تـأيت هلـم بآيـة.البـرش: وهم
́ č﴾)هـذه مـا هـي نـار حقيقـة, وال طـني حقيقـي إنـام :  يقـول لـك)١٢:األعراف

خلـق اهللا  «:مـسلم يف بتجيب له باحلـديث الـصحيحهذا جماز, جماز وملا 
 )١(» وخلــق آدم ممــا وصــف لكــم,املالئكــة مــن نــور, وخلــق اجلــان مــن نــار

هـــذا حـــديث آحـــاد, حـــديث آحـــاد آحـــاد, حـــديث مـــا هـــو متـــواتر : يقـــول لـــك
أن حـــديث : يعنـــي, حـــديث آحـــاد ال تثبـــت فيـــه عقيـــدة, وهـــذه ضـــاللة وهـــي

الــشديد مــا هــو مــذهب قاديــاين, األحاديــث ال تثبــت بــه عقيــدة مــع األســف 
القاديانية سبقوا إىل هذه الضاللة بقرون, لكن مل يـسبقوا إىل تفـسري اجلـن 

  .بأهنم األنس أو البرش
األزهــر الــرشيف اآلن, األزهــر الــذي يــسموه رشيــف يقــرر عــىل الطــالب 

العـــــــامل اإلســـــــالمية للـــــــدعوة لإلســـــــالم أن احلـــــــديث  يف الــــــذي يوزعـــــــوهم
ًالعقيـــدة إال إذا كـــان متـــواترا, مـــا معنـــى متـــواتر?  يف الـــصحيح ال حيـــتج بـــه

ــــي ــــدة, يعنــــي: يعن عــــرشة مــــن  يف يكــــون رواه: يكــــون جــــاء مــــن طــــرق عدي
  .وهكذا...الصحابة, وعرشة من التابعني عن عرشة من الصحابة 

احلــــــديث ذو : أردت أن أختـــــرص, لكـــــن كـــــام يقـــــال: وعـــــىل كـــــل حـــــال
  ..شجون

                                                 
 ).٧٦٨٧رقم ("مسلم" )١(
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  . ماذا يستفيدون من التعطيل:مداخلة
  . اتباع األهواء عقل بيحكموا عقوهلم ما بيحكموا الرشع:الشيخ
åflß@fložícfl‰cŽêaflìflç@ŽéflèÛg@fl̂﴿ هذا هو األمر, :مداخلة fl‚Şma@﴾)٤٣:الفرقان(.  
  . هواه أي نعم:الشيخ

  .ًأذكر جيدا بمناسبة األزهر الرشيف وأنه يقرر هذه العقيدة : الشاهد
  )٠٠: ٤٥: ١٦١/٢٧(و) ٠٠: ٣٣: ١٦١/٠١" (اهلدى والنور""اهلدى والنور"
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z٤xאא 

ًقال اإلمام بعد أن ذكـر صـورا مـن تأويـل بعـض املنتـسبني للـسنة لعقيـدة خـروج الـدجال [
 ]:ونزول عيسى عليه السالم
ّمـــــا الفـــــرق بـــــني هـــــؤالء العلـــــامء املنتمـــــني إىل الـــــسنة, ! وليـــــت شـــــعري ُّ

ل عيــسى عليــه الــسالم, ِّواملعطلــني هلــذه النــصوص بخــروج الــدجال, ونــزو
ــــوقتلــــه إيــــاه; وبــــني إيــــامن الباطنيــــة, والف ــــرق الــــضالة التــــي تِ ؤمن بنــــصوص ُ

النهايــــة إىل الكفــــر  يف ًالكتــــاب والــــسنة; مــــع تــــأويلهم إياهــــا تــــأويال يــــؤدي
الكتــاب والــسنة برؤيــة  يف بحقائقهــا; كالــذين ينكــرون النــصوص املتــواترة

! ود منهـــا رؤيـــة نعـــيم رهبـــم اآلخـــرة; بتأويـــل أن املقـــص يف املـــؤمنني لـــرهبم
ča@flÞì‰@žåØÛë@@﴿:  بقولــه تعــاىل−  زعمــوا–وكالقاديانيــة الــذين يؤمنــون 

@́ îjäÛa@fláflmbë﴾) ثـم يقولـون ببقـاء النبـوة وجمـيء أنبيـاء كثـريين ,)٤٠: األحـزاب 
وإذا ســـألتهم عـــن هـــذه ! » مـــريزا غـــالم أمحـــد القاديـــاين«; مـــنهم صبعـــده 

 ولكـن معناهـا لـيس كـام فهمهـا –! ً طبعـا–ا اآلية; أجابوك بأهنم يؤمنون هبـ
زينـــــتهم; : ولكـــــن خـــــاتم النبيـــــني; أي: بـــــل املعنـــــى! املـــــسلمون مـــــن قبـــــل 

ًفهــــل جيــــدي إيامهنــــم هبــــا عنــــد اهللا شــــيئا بعــــد أن ! كاخلــــاتم زينــــة األصــــبع 
  !وها بغري تفسريها احلق?َّفرس

إن إيــــامن هــــؤالء العلــــامء باألحاديــــث املتــــواترة بنــــزول : كــــذلك أقــــول
ًسى عليـــه الـــسالم وقتلـــه للـــدجال; ال جيـــدهيم شـــيئا مـــع تفـــسريهم إياهـــا عيـــ
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بذلك التفسري الرمزي; ألنه خالف ما يقطع به كل عامل متجرد عـن اهلـوى 
  .إذا ما اطلع عىل النصوص الواردة فيهام

  ) .٢٣ – ٢٢ص"(قصة املسيح الدجال "
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z٥xW﴿אא﴾ 
؟אאא 

אא 
 .)٢٣:املطففني(﴾flæëŽŠÄäflí@čÙčöafl‰þa@óÜflÇ﴿: شيخنا بالنسبة لقوله تعاىل: سؤال

ثم هناك ,  هذا النظر بأنه النظر إىل اهللا تعاىلَّ النظر الذي قال األئمة يعني بعض األئمة فرس
مع أن هذا احلديث قد » أعىل أهل اجلنة منزلة هو من ينظر إىل اهللا كل يوم مرتني«ديث إن ح

اجلنة وقد جاء  يف فهل هناك وصف لرؤية املؤمنني لرهبم, »ضعيف اجلامع« يف أوردمتوه
يوم اجلمعة ينظر فيه املؤمنون لرهبم يعني كيف يكون يعني التفسري  يف اجلنة يف حديث أن
َآلية ﴿عىل األرائك ينظرون﴾هنا بالنسبة ل ُُ ََ ِ ِ َ َ  .)٢٣:املطففني(َ

ومع ذلك هناك يوم خيصص , فهم ينظرون عىل األرائك متكئون عىل األرائك ينظرون
 ًهذا أيضا ضعيف فكيف يوجه هذا? يف للنظر واحلديث الذي ورد

 ساحمك اهللا, هل تـسأل عـن أصـل رؤيـة املـؤمنني لـرهبم أم تـسأل :الشيخ
نظــرون فيهــا إىل رهبــم? أم تــسأل عــن عــدد املــرات التــي عـن املــرات التــي ي

ًينظرون فيها إىل رهبم? سؤالك ذو شعب كثرية فلو أنك حتدد سؤاال أوال  ً
ًوثانيا وثالثا إن كان األمر كام نتصور يكون هذا أوضح للحـارضين سـؤاال  ً ً

  .ًسؤالك ثالثة أسئلة فأبدأ إذا باألهم فاألهم  يف فإن كان, ًوجوابا
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čÙčöafl‰þa@óÜflÇ@﴿:طيـــــــب بالنـــــــسبة لقـــــــول اهللا تعـــــــاىل:الـــــــسؤال
flæëŽŠÄäflí﴾)٢٣:املطففني(.  

  .اجلنة? يعني يعترب هذا األول  يف  هل هذا دائم
  .ً طبعا :الشيخ
   أقصد دائم من حيث الوقت?:السؤال
 رجعـــت حليمـــة لعادهتـــا القديمـــة, يـــا أخـــي حـــدد ســـؤال بـــارك اهللا :الـــشيخ

  .فيك
  ... يعني هم : السؤال

   ? هل أنت مؤمن بأصل الرؤية:يخالش
  .ً نعم طبعا:السؤال
  ً طيب إذا ما هو سؤالك?:الشيخ
  اجلنة? يف كل وقت يف  أن هذا النظر دائم:السؤال
  . ما ندري دائم كل وقت :الشيخ
  ...ً إذا يعني األمر :السؤال
ً ملـــاذا مثـــل هـــذا الـــسؤال? هـــال ســـألت مـــثال عـــن حـــديث اجلمعـــة :الـــشيخ

ــامل ث بيــوم املزيــد هــل صــحيح أم ال? نقــول نعــم واحلمــد هللا ى باحلــديَّسمُ
ًإذا املؤمنــون يــرون رهبــم كــل يــوم مجعــة, أمــا كــل ســاعة وكــل , هــو صــحيح

 األمور الغيبية وأنت بال شـك تعلـم يف وملاذا السؤال, حلظة ما عندنا علم
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كـــل  يف حـــدود مـــا علمـــت أنـــك مل تقـــف عـــىل أن املـــؤمنني يـــرون رهبـــميف 
ًإذا , ًال مــا علمــت هــذا وال غــريك يعلــم ذلــك إطالقــاحلظــة ويف كــل ســاعة, 

 .الذي جيب عىل كل مؤمن
  . السالم عليكم وعليكم السالم:مداخلة

ولــذلك أنــا , الكتــاب والــسنة يف هــو أن يــؤمن بأصــل الرؤيــة التــي ثبتــت
čÙčöafl‰þa@óÜflÇ@@﴿:حيــنام ســألت عــن قولــه تعــاىل يف اســتغربت أول األمــر

flæëŽŠÄäflí﴾)٢٣:املطففني(.  
لكــن هنــاك نــصوص ,  هــل هــذا معنــى ينظــرون إىل رهبــم? اجلــواب نعــم

إثبــات أصــل الرؤيــة مــن هــذه اآليــة وهــذا لــيس بحاجــة اآلن لــسنا  يف أوضــح
ًبحاجة ألن نذكر شيئا منها ألين ال أعتقد أحدا مـن احلـارضين عـىل األقـل  ً

حتــى الــذين ينكــرون , أن املــؤمنني يــرون رهبــم يــوم القيامــة يف عنــده شــك
 به وتقام حيتجونًت بطريق تأويلها كاألشاعرة واملاتريدية مثال مما الصفا

ًاحلجــــة علــــيهم أهنــــم يؤمنــــون برؤيــــة املــــؤمنني لــــرهبم يــــوم القيامــــة خالفــــا 
ًللمعتزلـــــــة وخالفـــــــا للخـــــــوارج هـــــــؤالء املعتزلـــــــة واخلـــــــوارج ينكـــــــرون أن 

أمـا املاتريديـة واألشـعرية فهـم يـشاركون , املؤمنني يرون رهبم يوم القيامة
أن املــــؤمنني يــــرون رهبــــم يــــوم  يف إيامهنــــم يف أهــــل الــــسنة أهــــل احلــــديث

  .القيامة
هنــا تــأيت حجــة هــي قاصــمة ظهــر املنكــرين الســتواء اهللا عــز وجــل عــىل 
عرشـــــه واســـــتعالئه عـــــىل خملوقاتـــــه, ذلـــــك ألن هـــــذه الرؤيـــــة التـــــي اشـــــرتك 
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اإليـامن هبـا تـستلزم إثبـات علـو  يف املاتريدية واألشاعرة مع أهل احلديث
  .هللا عز وجلا

 اهللا عـىل خلقـه ومـع  علـوكيـف تنكـرون:  يقال هلم, وهم ينكرون العلو
ف تعقلــون رؤيــة املــؤمنني لــرهبم يــذلــك تثبتــون رؤيــة املــؤمنني لــرهبم, فك

  وأنتم تنكرون علو اهللا عز وجل عىل خلقه?
 هــــذا تنــــافر وتــــضاد ولــــذلك اآلن جتــــد ذاك الرجــــل الــــذي يعنــــي مــــألت 

ًؤمنني مجيعـــا ال يتعـــرض إطالقـــا إلثبـــات هـــذه رائحتـــه الكرهيـــة أنـــوف املـــ ً
العقيــدة وهــي عقيــدة رؤيــة املــؤمنني رؤيــة املــؤمنني لــرب العــاملني مــع أن 
عقيدة األشاعرة وعقيدة املاتريدية ملاذا? ألن هذه العقيـدة وحـدها تكفـي 

اهللا عـــز وجـــل لـــيس فـــوق العـــرش ولـــيس فـــوق املخلوقـــات :إلبطـــال قـــوهلم
  .كلها 

ـــــإذا جيـــــب أن ن ُ الكتـــــاب والـــــسنة  يف ن بأصـــــل الرؤيـــــة هـــــذه لثبوهتـــــاِؤمً
 يف  أمــــا الــــدخول,وإمجــــاع الــــسلف واخللــــف مــــن املاتريديــــة واألشــــاعرة

علمنــا حــديث املزيــد حــديث , التفاصــيل فيقــف املــؤمن عنــد مــا علــم منهــا
 ولــسنا ,منــا بــذلكآكــل مجعــة ف يف يــوم اجلمعــة وأن املــؤمنني يــرون رهبــم

  . أكثر من ذلكمكلفني بل ال جيوز لنا أن نتعمق
 أحد علامء احلنفيـة املاتريديـة الـذين كـام ة ويعجبني هبذه املناسبة قول

ًذكرت آنفا يشرتكون مع أهل احلديث باإليامن هبذه النعمة العظمـى وهـي 
رؤيــة املــؤمنني لــرهبم يــوم القيامــة قــال هــذا الرجــل العــامل الفاضــل احلنفــي 



@¶bÉmì@ÛŠbjm@!a@óîûŠ@lbnØ 
 ١٨ 

 يـــــراه ,ب مــــن مثـــــاليه ورضبن بغــــري كيـــــف وتـــــشو يـــــراه املؤمنـــــ:املاتريــــدي
  .يه ورضب من مثال باملؤمنني بغري كيف وتش

  )٠٠: ١٥: ٧٣٨/٠٠() ٠٠: ١٤: ٧٣٨/٠٦(و) ٠٠: ١١: ٧٣٨/٣٦( "اهلدى والنور"
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z٦xא
 א؟

بالنـــسبة لكتـــاب خمتـــرص العلـــو للعـــيل الغفـــار, ورد فيـــه أثـــر عـــن ابـــن املاجـــشون : ســـؤال
عنـدما يـأيت : هذا الكتاب, وقد ذكر له حديث الـصورة, أقـصد بحـديث الـصورة يف حمصح

اهللا عز وجل بصورة عىل غري صورته يوم القيامـة كـام يـأتيهم عـىل صـورته, فكأنـه استـشكل 
إنـه يغـري ! يـا أمحـق: كيـف يتغـري? فقـال: هـذا احلـديث, وكأنـه سـأله...عىل أحـد احلـارضين 

احلاشـية عـىل هـذا, فكيـف يكـون  يف ومل يكـن هنـاك تعليـقعينيك فرتاه عـىل غـري صـورته, 
 هذه املسألة? يف الفهم الصحيح
لــــــيس كــــــام قيــــــل, وإنــــــام إن اهللا عــــــز وجــــــل ... الفهــــــم الــــــصحيح :الــــــشيخ

َّويتبدى... ََ   .لالمتحان هلم بغري صورته التي يعرفها املسلمون وليس إال..َ
  )٠٠:٣٨:٢٦/ب٢٥"(رحلة النور"
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z٧x 
َدخل إذا« :قال ص اهللا رسول َّأن: −  عنه اهللا ريض −  ُصهيب عن َ ُأهل َ  ْـ
ِاجلنة َّ َاجلنة َ َّ ُيقول َ ُ َتبارك اهللاُ َ َ َ َوتعاىل َ َـ َتريـدون :ََ ُ ًشيئا ُ ْأزيـدكم َـ ُ ُ َفيقولون? َ ُ ْأمل: ُـَ َ 
ْتبيض ِّ ــ َ ا ُ َــوجوهن َ ُ ْأمل? ُ َتدخلنا َ ْ ِ ْ ــ ة ُ َاجلن َّــ ا َ َــوتنجن َِّ َمن َُ ــ ار ِ ِالن ــ ُفيكشف? َّ ِ ــ ْ َ َاحلجاب َ ــ َ ِ ,
َفام ُأعطوا َ ْ ًشيئا ُ ْ َّأحب َ َ ْإليهم َ ِ ْ َمن َ ِالنظر ِ َ ْرهبم َإىل َّ ِّ    .مسلم رواه.»َِ

 ]: فيكشف احلجابص قوله ًقال اإلمام معلقا عىل[
  ب, وهـــو حجـــاب منـــه للعبـــاد أن أي يكـــشف اهللا تبـــارك وتعـــاىل احلجـــا
له تعـاىل أن يتفـضل علينـا بـالنظر يروه, فريفعه عنهم فريوه جل جاللـه, نـسأ

  إىل 
  .وجهه الكريم

  ).٦٤٦ص"(حتقيق رياض الصاحلني"
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z٨xאא 
 ]:صقال رسول اهللا [
 هحجابـ...ويرفعـه القـسط خيفـض ,ينـام أن لـه ينبغي وال ,ينام ال اهللا إن«
أخرجـه ( »بـرصه أدركه يشء كل وجهه سبحات ألحرقت كشفها لو ,النور
  .)يخانالش

 ]:قال اإلمام[

  األبـصار كلهـا أن تـراه سـبحانه وتعـاىلحيجـب هذا احلجاب هـو الـذي 
هـــل رأيـــت :  بقولـــه حـــني ســـئلص الـــدنيا, وهـــو الـــذي أشـــار إليـــه النبـــييف 

  .كام سيأيت.نور, أين أراه: ربك?
  )٨٦ص( "خمتصر العلو"



@¶bÉmì@ÛŠbjm@!a@óîûŠ@lbnØ 
 ٢٢ 

z٩xאאא 
א؟ 

 من اخلطباء يقولون أن اهللا عز وجل ًامسألة رؤية اهللا عز وجل يعني سمعنا كثري يف :سؤال
ٍ﴿كال إهنم عن رهبم يومئذ : سورة املطففني يف ينحجب عن الكفار يوم القيامة مع أن اآلية ِ َ ْ ِّ َ ْ َّْ َ ِْ َ ُ ِ َّ َ

َملحجوبـــون﴾ ُ ُ ْ  اهللا عـــز وجـــل هـــو يكونـــون هـــم املحجوبـــون ولـــيس:  يعنـــي)١٥:املطففـــني(ََ
 .املحجوب
  . نعم:الشيخ
مـــن يقـــول أن اهللا عـــز وجـــل ينحجـــب عـــن  يف  مـــا رأيكـــم شـــيخنا:مداخلـــة

الكفــــار ومــــن بــــاب إكرامــــه للمــــؤمنني يظهــــر علــــيهم, هــــذه العبــــارة تكــــون 
 صحيحة شيخنا?

 ال ليست صحيحة, هو التعبري املناسـب للقـرآن موافـق لـه التعبـري :الشيخ
ــ د ولــيس اهللا عــز وجــل هــو الــذي ينحجــب, الــصحيح, املحجــوب هــو العب

  .التعبري عن الذات اإلهلية يف هذا سوء أدب
  )٠١: ٠٤: ٧٩٨/٢٠" (اهلدى والنور"
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تكلم الشيخ عن خطورة التنكب عن فهم السلف, ثم رضب مثلني واقعيني عىل نتيجة [
 ]:ذلك فقال

هـــم ...قـــديم عريـــق :  املناســـبة مثلـــني ملـــذهبني, أحـــدمهافـــارضب هبـــذه
ًجديــد حــديث وهــم القاديانيــة; املعتزلــة مــثال : املعتزلــة وأمثــاهلم, واآلخــر

‡ŒíŒflÈÛa@ŽŠíč†Ôflm@ÙčÛfl@﴿: ومعهـــم اليـــوم الـــشيعة واإلباضـــية ينكـــرون القـــدر
áîčÜflÈÛa﴾)آليــات اآلخــرة, لكــن ال ينكــرون ا يف  ينكــرون رؤيــة اهللا)٩٦:األنعــام

رؤيــة اهللا لكــنهم يتأولوهنــا  يف القــدر أو مــا كــان منهــا يف ســواء مــا كــان منهــا
  .همءق أهواِطابُيلفون يدورون عليها حتى ت

هــم يقولــون بالكتــاب والــسنة لكــن خيــالفون مــا كــان عليــه الــسلف : ًفــإذا
ــِيالــصالح, هــذا الــسلف هــم املعن ÕčÓbfl’Ží@žåflßflë@﴿: ون بقولــه تبــارك وتعــاىلُّ

ŽŞŠÛa@@@@fläŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìb@@@@@@@@@@@@@čéčÜž–Žãflë@óÛflìflm@bflß@čéÛflìŽã@fĺ čäčßžûŽàÛa@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@
@@@aĆč–flß@žpflõbflflë@fláŞäflèflu﴾) هـم الـسلف الـصالح, :  فـسبيل املـؤمنني)١١٥:النـساء

ب عـــىل الكتـــا: حـــدثني أن يقولـــواُولـــذلك فـــال يكفـــي أولئـــك القـــدامى وامل
والسنة ثم هم يتالعبون بمعاين هـذه اآليـات ويـأتون بمعـاين جديـدة لتتفـق 
: ًمــــع أهــــوائهم, مثــــال بــــسيط جــــدا وال نطيــــل احلــــديث حولــــه, قــــال تعــــاىل

﴿ćêìŽuŽë @ñflŠč™bflã@đ̂ č÷flßžìflíL@@@@ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg﴾ )املعتزلـة ينكـرون هـذه )٢٣ - ٢٢:القيامة 
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جنــة النعــيم,  يف  يمــتن هبــا اهللا عــىل عبــادههــذه الفــضيلة اإلهليــة التــي..ةَّــِنامل
  : حيث يرونه كام قال أحد العلامء األفاضل

  وتشبيه ورضب من مثال  يراه املؤمنون بغري كيف
ñflŠč™bflã@đ̂@﴿: فهل أنكروا اآلية? ال مل ينكـروا اآليـة لكـن قـالوا č÷flßžìflí@ćêìŽuŽëL@

@@@ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg﴾) رهبـا نـاظرة, لفـوا عـىل اآليـة إىل نعـيم:  أي)٢٣ - ٢٢:القيامـة 
وأنكــروا حقيقتهــا, إذا مــا جوهبــوا باألحاديــث الــصحيحة, كمثــل قولــه عليــه 

ــونس(﴾ñfl…bflí‹flë@ófläžŽzÛa﴿: تفــسري اآليــة الكريمــة يف الــسالم  قــال عليــه )٢٦:ي
صـحيح مـسلم مـن روايـة سـعد بـن أيب وقــاص ريض  يف الـسالم واحلـديث

 رؤيـة اهللا: اجلنـة, وزيـادة: هلـم احلـسنى«: صقال رسـول اهللا : اهللا عنه قال
إنكــم «: هــذه الزيــادة, واحلــديث اآلخــر وهــو أشــهر مــن األول» اآلخــرةيف 

ويف » ســـرتون ربكـــم يـــوم القيامـــة كـــام تـــرون القمـــر ليلـــة البـــدر ال تـــضامون
: إذا جوهبوا هبذا احلـديث وذاك, قـالوا لـك» يتهؤر يف ونُّرال تضا«: رواية

 يف حة فهـــي أحاديــــث آحــــاد ال يؤخــــذ هبــــاهـــذه أحاديــــث وإن كانــــت صــــحي
  .العقيدة
ـــفُآمنـــوا باآليـــة لكـــنهم كفـــروا بمعناهـــا, مـــا فائـــدة هـــذا اإليـــامن إذا ك: ًإذا  َرِ

ــــــهــــــذا مثــــــال مــــــن الف! بــــــاملعنى? رق القديمــــــة, واملعتزلــــــة اليــــــوم والــــــشيعة ِ
واإلباضية عىل هذا املذهب, وهبذه املناسبة اإلباضية اآلن هلم نـشاط مـا 

يــرس الطباعــة ويــرس النــرش وإىل : قبــل, ســاعدهم عــىل ذلــككــان يعــرف مــن 
ســبيل مــاذا? نــرش مــذهبهم  يف ًفــون اآلن كتبــا ورســائل كثــريةِّؤلُآخــره, فهــم ي
  .وضالهلم
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بالقاديانيــــة, القاديانيــــة ال شــــك أهنـــــم : املثــــال الثــــاين اجلديــــد املتعلـــــق
قوب عون اإلسالم ولكن اإلسالم منهم بريء براءة الذئب من دم ابن يعَّدَي

 يف املثل العريب القديم; ذلك ألهنم خالفوا سـبيل املـسلمني يف كام يقال
مل ..ة مل خيـــــتموًكثـــــري مـــــن عقائـــــدهم, فهـــــم مـــــثال يعتقـــــدون بـــــأن بـــــاب النبـــــ

ــبــاب النبــوة ال يــزال مفتوحــا, وأك..يغلــق َّ دوا ذلــك بادعــاء نبــيهم الــذي كــان ً
م يؤمنـــون بمـــريزا غـــالم أمحـــد القاديـــاين ادعـــى النبـــوة, ولـــذلك فهـــ: يـــسمى
روننـا نحـن معـرش املـسلمني; ألننـا ِّمريزا غالم أمحـد القاديـاين ويكف: بنبوة

žåčØÛflë@﴿: أال يؤمنـــون بقولـــه تعـــاىل! ال نـــؤمن بنبـــيهم هـــذا الـــدجال, طيـــب
fĺ ğîčjŞäÛa@fláflmbflflë@čéÜÛa@flÞìŽfl‰﴾)يؤمنون طبعا; ألهنم لو أنكروا كفروا )٤٠:األحزاب ?ً

ً إذا يؤمنــــون هبــــذا الــــنص القــــرآين ويعتقــــدون وارتــــدوا عــــن ديــــنهم, كيــــف
بمجـــيء نبـــي ويـــرصحون بأنـــه بعـــد ســـيأيت أنبيـــاء كثـــر مـــن أمثـــال هـــذا النبـــي 

  .خاصتهم
اسمعوا اآلن ماذا يفعلون باآلية هذه وخيالفون سبيل املؤمنني كام قال 

اخلطــــأ ويف  يف أنــــتم أســــأتم فهــــم هــــذه اآليــــة فــــوقعتم: رب العــــاملني, قــــال
fĺ@@﴿: متم من قولهالضالل; ألنكم فه ğîčjŞäÛa@fláflmbfl﴾) آخـرهم :  أي)٤٠:األحـزاب

fĺ@@@﴿: فهم اآليـة يف هذا خطأ, والصواب ğîčjŞäÛa@fláflmbfl﴾) زينـة : أي)٤٠:األحـزاب
 باآليــة لكــن كفــروا بــاملعنى مل هــم آمنــوا: ًاإلصــبع, إذا يف النبيــني كاخلــاتم

ندنـدن ..ًاًهـذا طويـل جـدا جـد يف دهم يشء; هلـذا نحـن ندنـدن والبحـثيف
: أنا مسلم, بل ال يكفـي أن نقـول: العرص احلارض ال يكفي أن نقول يف أنه

أنــا مــسلم عــىل الكتــاب والــسنة, ال بــد مــن األداة املميــزة بــني طائفــة احلــق 
ال تـزال طائفــة مـن أمتــي «: احلــديث املعـروف يف التـي أشـار إليهــا الرسـول
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ألخــــرى التــــي  إىل آخــــر احلــــديث, وبــــني الطوائــــف ا»ظــــاهرين عــــىل احلــــق
ًتدعي أهنا عىل اإلسالم وهـي بعيـدة عـن اإلسـالم كـال أو جـزء, فـال بـد مـن  ً

الـــصالح, الـــسلف أنـــا مـــسلم عـــىل الكتـــاب والـــسنة وعـــىل مـــنهج : ضـــميمة
ôfl†ŽèÛa@ŽéÛ@flåŞîfljflm@bflß@č†žÈfli@žåčß@flÞìŽŞŠÛa@ÕčÓbfl’Ží@žåflßflë@@@@@@@@@@﴿: وهذا من معـاين قولـه تعـاىل

@@Ýîčjfl@flŠžîË@žÉčjŞnflíflë@@@@@@@žpflõbflflë@fláŞäflèflu@čéčÜž–Žãflë@óÛflìflm@bflß@čéÛflìŽã@fĺ čäčßžûŽàÛa@
aĆč–flß﴾)١١٥:النساء(.  
  .نعم

  )٠٠: ٠٠: ٤١/ ٥٤٤" (اهلدى والنور"
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z١١xאא
אא 

 ]:ن السلف ثم قالتكلم اإلمام عىل خطورة التنكب ع[
ًوأنـــا بمثـــل هـــذه املناســـبة أرضب مثلني اثنـــني; مـــثال قـــديام جـــدا, ومـــثال  ًَ ً ـــ َ َ  

  :ًجداًحديثا 
اخلــوارج, اإلباضــيون مــنهم الــذين يلتقــون مــع املعتزلــة : املثــل القــديم
ًقــديام وحــديثا  يف إنكــار كثــري مــن العقائــد اإلســالمية الــصحيحة الثابتــة يف ً

  .م يقولون نحن عىل الكتاب والسنةالكتاب والسنة, ومع ذلك ه
ًقلت أرضب لكم مثال قديام, أال وهو النعمة الكربى التي أخـرب اهللا عـز  ً

أنه وعـدهم بـأهنم يـرون رهبـم يـوم القيامـة كـام  يف وجل هبا عباده املؤمنني
ليلــــة قمــــراء والقمــــر بــــدر, فقــــال هلــــم عليــــه  يف قــــال عليــــه الــــصالة والــــسالم

ن ربكم يوم القيامة كام ترون القمر ليلة البدر إنكم سرتو«: الصالة السالم
  .رؤيته يف ال تشقون: أي» رؤيته يف − ونرأو ال تضا− ون ُّضامُال ت

هذه املسألة,  يف فهل آمن أولئك املعتزلة ومن دان دينهم ورأى رأهيم
 ص هــل آمنــوا بــأن املــؤمنني ســريون رهبــم يــوم القيامــة كــام قــال رســول اهللا

  ويف غريه?هذا احلديث الصحيح يف 
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إهنم ينكرون هذه النعمة, بل ويـضللون مـن يـؤمن هبـا, بـل .ال: اجلواب
وينــسبوهنم إىل التــشبيه وإىل التجــسيم, فــنحن أهــل الــسنة الــذين نــؤمن بــأن 
مــن نعــم اهللا عــز وجــل عــىل عبــاده, بــل مــن أكــرب نعمــه أنــه يــتجىل هلــم يــوم 

 كيـف ينكروهنـا القيامة ويروهنم كام نـرى القمـر ليلـة البـدر, هـم ينكروهنـا,
  .واحلديث هذا الصحيح, وهناك أحاديث أخرى

ــــدهم فلــــسفة ال بــــد أنكــــم ســــمعتم هــــذه الفلــــسفة مــــن بعــــض الــــدعاة  عن
اب املعارصين, ولذلك فأنا أتعرض لذكر بعض اجلزئيات املتعلقة َّتُوالك

ًبالعقيــدة واملتعقلــة ســلبا أو إجيابــا حــسب مــا سأفــصل هبــذه العقيــدة التــي  ً
تــاب والــسنة وعــىل مــنهج الــسلف الــصالح, تلــك الفلــسفة نــدعو إليهــا, الك

ًتقـــول إن العقيـــدة ال تؤخـــذ مـــن حـــديث اآلحـــاد, ولـــو كـــان احلـــديث حـــديثا 
ًصحيحا, بل ولو كان مستفيضا أو مشهورا, وإنام يشرتط عندهم أن يكون  ً ً
ًمتــــواترا, ثــــم مــــن الغرابــــة بمكــــان أن هــــؤالء الــــذين يــــشرتطون هــــذا الــــرشط 

 علـــــامء احلـــــديث هـــــم أبعـــــد النـــــاس عـــــن العلـــــم احلـــــديثي الـــــذي أوضـــــحه
باحلــــديث روايــــة ودرايــــة, فهــــم أهــــل أهــــواء يتبعــــون أهــــواءهم ويــــشرتطون 
رشوط هـــم ال يمكـــنهم أن حيققوهـــا بيـــنام غـــريهم بإمكـــاهنم أن حيققوهـــا; 
ًألهنــم أوال أهــل روايــة وهــم أهــل احلــديث وهــم أهــل الــسنة, ثــم هــم أهــل 

الـــسنة فقـــط حتـــى  يف ؤمنني لـــرهبممل تـــرد رؤيـــة املـــ: درايـــة, فـــإذا قيـــل هلـــم
تشككوا فيها بفلسفة حديث اآلحاد ال يؤخـذ منهـا عقيـدة, إن هـذه العقيـدة 

 صالقـــرآن الكـــريم املتـــواتر روايتـــه عـــن رســـول اهللا  يف ًقـــد جـــاءت أيـــضا
  .ًيقينا
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ال تثبـــــت العقيـــــدة إال بـــــدليل قطعـــــي : جلـــــأوا إىل فلـــــسفة أخـــــرى قـــــوهلم
القــرآن  يف ي درايــة, فــإذا كــان هنــاك آيــةالثبــوت أي روايــة, قطعــي الداللــة أ

ًالكريم وهي ثابتة باليقني كام قلنا آنفا, لعبوا هبا ورصفوا داللتها الرصحية 
  .هذه ثابت بالقطع لكن داللتها ظنية, فال تثبت هبا عقيدة: وقالوا

ـــا يف هكـــذا فعلـــوا القـــرآن الكـــريم متعلقتـــني هبـــذه  يف آيتـــني اثنتـــني وردت
ñflŠč™bflã@đ̂@@﴿: ية األوىل قوله تبـارك وتعـاىلالعقيدة الطيبة, اآل č÷flßžìflí@ćêìŽuŽë@L@@óÛg

ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰﴾)٢٣- ٢٢:القيامة(.  
ñflŠč™bflã@đ̂﴿: هذه آية رصحية č÷flßžìflí@ćêìŽuŽë﴾وهي وجوه املؤمنني قطعا ً.  

﴿ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg﴾.  
لهـا عنـدهم, هذه ليست قطعية الداللة; ألنه يمكن تأويلهـا, وتأوي: قالوا

اســمعوا اآلن كيــف يكــون اللعــب بالنــصوص القطعيــة الداللــة بفلــسفة ظنيــة 
  .الداللة
  .إىل نعيم رهبا ناظرة, عطلوا داللة اآلية:  أي﴾ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg﴿: قالوا

 فـزادوا مـن عنـدهم كلمـة مـضاف ومـضاف ﴾ñflŠčÃbflã@bflèğifl‰@óÛg@@﴿: ربنا يقـول
  .ا ناظرةإىل نعيم رهب: إليه, فقالوا

لــوا داللــة اآليــة األخــرى ِّعطُىل أن يَْوىل واألَْولــوا داللــة اآليــة, وبــاألَّعط
ñfl…bflí‹flë@ófläžŽzÛa@aìŽäflžyc@flåíč̂﴿: وهي قوله تبارك وتعاىل ÜčÛ﴾)٢٦:يونس(.  

﴿ófläžŽzÛa ﴾اجلنة.  
﴿ñfl…bflí‹flë﴾اجلنة يف  رؤية املؤمنني.  
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بسنده الصحيح عن سعد صحيح مسلم  يف هذا حديث صحيح يف جاء
flåíč̂@@﴿«: صه قال رسول الل: بن أيب وقاص ريض اهللا تعاىل عنه, قال ÜčÛ

aìŽäflžyc﴾اجلنـة, :  قـال﴿@ñfl…bflí‹flë﴾ :رفـضوا هـذا التفـسري, قـالوا»رؤيـة اهللا , :
  .هذا حديث آحاد
ــعِهــذه الفلــسفة م ل هــدام للــسنة الــصحيحة التــي تلقتهــا األمــة بــالقبول َوْ

 ًلها مـن املعتزلـة, والـشيعة أيـضا عـىل هـذا االعتـزالـَّ التـي أصهبذه الفلـسفة
عقيدة أن العقيدة ال تؤخذ من حديث اآلحاد, فـردوا : هذه العقيدة, أييف 

ال أقــــول عــــرشات األحاديــــث بــــل مئــــات األحاديــــث الــــصحيحة, هــــدموها 
العقيـدة ال تثبـت : اإلسـالم, وهـي يف ًورموها أرضـا هبـذه الفلـسفة الدخيلـة

هل كانت هذه العقيدة عليها سـلفنا  .قطعي الثبوت قطعي الداللةإال بنص 
  .الصالح? وهنا الشاهد

 ومــا ص ســلفنا الــصالح مــن املقطــوع لــدى كــل عــامل درس ســرية النبــي
تعلــق هبــا مــن تــاريخ ســلفنا الــصالح ريض اهللا عــنهم, مــن مــنكم ال يعلــم أن 

 هــــم ً أرســــل أفــــرادا مــــن أصــــحابه يــــدعون إىل اهللا واملــــدعوونص النبــــي
ًاجلاهلية كفارا يعبدون األصنام, كانوا بعيدين  يف املرشكون الذين عاشوا

ًمكــة, وآخــرا وأخــريا يف ًعــن دعــوة الرســول عليــه الــسالم أوال املدينــة,  يف ً
ðč̂@@﴿: القــرآن الكــريم يف فلكــي تنتــرش الــدعوة بوعــد اهللا عــز وجــل Ûa@flìŽç
@@čÛ@ğÕflzÛa@åíč…flë@ôfl†ŽèÛbči@ŽéÛìŽfl‰@flÝflž‰c@@@flêŠ×@žìÛflë@čéÜ×@åíğ†Ûa@óÜflÇ@ŽêflŠèÄŽî

flæì×Šž’ŽàÛa﴾)٣٣:التوبة(.  
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حدود ما يمكنه عليه الصالة والسالم يومئذ من الوسائل كان  يف ًتطبيقا
ًيرســل أفــرادا مــن أصــحابه عليــه الــسالم دعــاة, مــن مــنكم ال يــذكر أنــه أرســل 

ن, أرسل معاذ بن جبل ًعليا إىل اليمن, أرسل أبا موسى األشعري إىل اليم
  إىل اليمن, هؤالء أفراد, فامذا كانوا يدعون املرشكني إىل ماذا?

ًهل كانوا يدعوهنم ابتداء إىل بعض الـسنن وبعـض األمـور املـستحبة أم 
 اإلسـالم هـو ال ُّسُكانوا يـدعوهنم إىل أن يعبـدوا اهللا وجيتنبـوا الطـاغوت, أ

  .إله إال اهللا والكفر بام سواه
أس العقائد كلها, فكان يدعو إليهـا أفـراد مـن الـصحابة, فمـن هذه ر: ًإذا

  أين جاءت هذه الفلسفة?
  .العقيدة ال تثبت إال برواية التواتر

, ثــم فــيام ص عهــد الرســول يف هــذا أمــر خيــالف ســرية الــسلف الــصالح
  . من القرون املشهود هلا باخلرييةصبعده 

ًقوا شيعا وكانوا أحزابا قديامَّلذلك فالذين تفر ً  ً وحديثا هـم يلتقـون معنـاً
ـــا ونفـــرتق عـــنهميف  أننـــا  يف أن اإلســـالم كتـــاب وســـنة, لكـــنهم يفرتقـــون عن

الكتـــاب : فهمهـــم هلـــذين املـــرجعني يف نـــدعو إىل اتبـــاع الـــسلف الـــصالح,
  .والسنة

إذا قلــــت ألحــــد هــــؤالء املخــــالفني للكتــــاب والــــسنة واملثــــال األول قــــد 
  .وسأورد لكم املثال اجلديدًأوردته عليكم آنفا, وهو املثال القديم, 
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أال تتبعـــون الكتـــاب والـــسنة? فـــامذا تظـــنهم قـــائلون? هـــل : إذا قيـــل هلـــم
  .ينكرون أم يقرون? يقرون

هـــل تتبعـــون الـــسلف الـــصالح الـــصحابة والتـــابعني? قـــالوا : لـــو قلـــتم هلـــم
  .ال, هم رجال ونحن رجال: لكم

  .فهذا هو الفاصل بيننا وبينهم, هذا فراق بيني وبينك
ملثال اجلديد الذي مل يمض عليه إال أقل من قرن من الزمان, ال بد أما ا

أن الكثري من احلارضين سمعوا ممن يعرفون بالقاديانيني وهـم يـأبون هـذه 
ًالنسبة تضليال للناس ويسمون أنفسهم باألمحديني, وهذا لـه بحـث طويـل 

  .لبيان هذا التدليس منهم
مــــا نــــشهد مــــن اإليــــامن املهــــم هــــؤالء القاديــــانيون يــــشهدون معنــــا بكــــل 

باملالئكة وما بعـده, وباإلسـالم األركـان اخلمـسة, فهـم يـصلون وحيجـون 
 إىل آخره, لكنهم يقولون بأن هنـاك أنبيـاء بعـد حممـد..ويزكون ويصومون

: القـــرآن الكـــريم يف  ولـــيس كـــام نعتقـــد نحـــن كـــام قـــال اهللا عـــز وجـــلص
﴿fĺ ğîčjŞäÛa@fláflmbflflë@čéÜÛa@flÞìŽfl‰@žåčØÛflë﴾)٤٠:األحزاب(.  

أحاديـــــث كثـــــرية ومـــــن أصـــــحها  يف وكـــــام قـــــال عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم
املدينــة  يف  مــن بعــدهًفــه خليفــةَلَوأشــهرها قولــه لعــيل ريض اهللا عنــه ملــا خ

أنت مني بمنزلة هارون من موسى غـري أنـه ال نبـي «: م شطر تبوك, قالَّويم
  .)١(»بعدي
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سالم ومع ذلـك فهـم كل رشوط اإليامن واإل يف كيف هؤالء يشاركوننا
  ., هذا كقاعدةص يعتقدون بمجيء أنبياء بعد رسول اهللا

ًثــم يعتقــدون بــأن أحــدهم جــاء فعــال مــن اهلنــد ومــن قريــة اســمها قاديــان 
كـل هـذه  يف وإليها ننسبهم نحن, فنقول عنهم قاديانيون, هؤالء يـشاركوننا

حدهم جاء املستقبل وأن أ يف العقائدة, يفارقوننا باعتقادهم بمجيء أنبياء
ًمنذ نحو ستني سنة تقريبا, وكان يسمى بمريزا غالم أمحد القادياين, وهذا 
ترمجتــه إىل اللغــة العربيــة خــادم أمحــد, أي نبينــا حممــد عليــه الــسالم, فمــن 

هم سحبوا هذه اإلضافة خادم أمحد, فقالوا اسـمه أمحـد, سمكرهم ودسائ
  .ًوهذا كام أرشت آنفا له بحث طويل

ء يعتقـــدون بمجـــيء أنبيـــاء وأن أحـــدهم جـــاء وهـــم كيـــف هـــؤال: الـــشاهد
fĺ@@@@@﴿: يؤمنون باآلية السابقة ğîčjŞäÛa@fláflmbflflë@čéÜÛa@flÞìŽfl‰@žåčØÛflë﴾) وال )٤٠:األحـزاب ,
  .ينكرون حديث عيل

أنتم ال تفهمون القرآن, أنتم معرش العرب الذين توارثتم تفسري : يقولون
مهـــا هـــو الـــذي يـــة, الـــذي فهًاآليـــة الـــسابقة ســـلفا عـــن خلـــف مـــا تفهمـــون اآل

  . مريزا غالم أمحد القادياينوًأوحي إليه جمددا وه
fĺ﴿: ًفام معنى اآلية إذا ğîčjŞäÛa@fláflmbflflë@čéÜÛa@flÞìŽfl‰@žåčØÛflë﴾)٤٠:األحزاب(?  

كـام أن اخلـاتم زينـة اإلصـبع, : قـالوا.ولكن رسول اهللا وزينة النبيني: أي
  .نى اآلية كام تظنون أنتم أنه آخر األنبياءفرسول اهللا زينة األنبياء, فليس مع

ــفــإذا ق َّم إلـــيهم احلــديث الـــسابق ومثلــه كثـــري وكثــري جـــدا, أيــضا حرِّدُ ً فـــوا ً
أنت مني بمنزلة هارون من موسى غري «: فوا اآلية, وقالواَّاحلديث كام حر
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معـي, أمـا أنـا بعـدما أرتفـع إىل الرفيـق األعـىل فيـأيت :  أي»أنه ال نبـي بعـدي
  .ينبي بعد

  .معي: أي» ال نبي بعدي«: فمعنى احلديث
وهكذا يتأولون النـصوص عـىل طريقـة سـلفهم مـن املعتزلـة واخلـوارج 

  .ونحوهم
بارك اهللا فيكم, هنا بيت القصيد ال يكفي أن نقول األصالن القرآن : ًإذا

والــــسنة هــــم مرجعنــــا فقــــط; ألن كــــل الفــــرق الــــضالة يقولــــون هــــذه القولــــة, 
ًفــا, هــل , ولكــنهم إذا قيــل هلــم كــام قلــت لكــم آنويــدينون هبــذين األصــلني
: من الصحابة إىل القـرن الثـاين إىل الثالـث, قـالوا اًأنتم تتبعون السلف بدء

  .ال, نحن رجال وهم رجال
ًفدعوتنا جيب أن تفهموا جيدا وهذا بيت القصيد من هـذه الكلمـة التـي 

نــا خــاطريت حيــنام ســمعت ضــجتكم بــآمني قبــل تــأميني أنــا, وأ يف ســنحت
ًإمــامكم, وإذا بكــم قلبــتم رصت أنــا مقتــديا بكــم وأنــتم إمــامي, هــذا خلــف 
وهذا خمالفة للـسنة, سـببها الغفلـة عـن احلـديث, لكـن الـسبب األكـرب عـدم 
وجود من يبلـغ الـسنة إىل عامـة املـسلمني حتـى تـشيع بيـنهم الـسنة وتـصبح 

  .كاألمر املعتاد بني املسلمني
ًبـايل أيـضا مثـال  يف ه, ثم سـنحكدت أن أهني سانحتي أو مالحظتي هذ

كيف كانت السنة متيش بني عامة املسلمني يعرفوهنا كام يعرفـون الـصالة 
 يف ونحـــو ذلـــك مـــن األحكـــام, ال خيتلـــف األمـــي مـــن القـــارئ, ال خيتلـــف

فهمهم لإلسالم سواء, ملاذا? ألن العلم  يف همُّلُذلك املرأة عن الرجل, ك
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كــــان » فليبلــــغ الــــشاهد الغائــــب« :كـــان ينتــــرش عــــىل حــــد قولــــه عليـــه الــــسالم
بعـــض  يف  مـــا حيـــرض جملـــسه عامـــة أصـــحابه, كيـــف وهنـــاكصالرســـول 

ًاألحاديــث الــصحيحة أن رجــال مــن الــصحابة كــأيب هريــرة يقــول لرجــل مــن 
األســــواق عــــن أن تــــسمع  يف كبــــار الــــصحابة كعمــــر, أنــــت شــــغلك الــــصفق

رضون حــديث رســول اهللا, فــام بالنــا نقــول عــن عامــة الــصحابة مــا كــانوا حيــ
ًالرجــال فــضال عــن النــساء,  يف جملــس الرســول عليــه الــصالة الــسالم, هــذا

ًفــــضال عــــن اإلمــــاء اجلــــواري الــــذين كــــن يقمــــن بوظيفــــة خدمــــة أســــيادهن 
عامـة الـصحابة نـساء  يف ًالعقيدة منتـرشا يف وسيداهتن, مع ذلك كان العلم
حـــضور العلـــم والـــذكر بـــني يـــدي رســـول  يف ًورجـــاال, مـــا عـــدا االخـــتالف

  .ًالعقيدة سواء فضال عام دون ذلك يف , كانواصاهللا
بـــايل حـــديث  يف ًكنـــت أردت آنفـــا أن أهنـــي الكلمـــة الـــسابقة, ثـــم خطـــر

أن لــه عالقــة : ًمــست لروايــة هــذا احلــديث لــسببني اثنــني, أوالَّاجلاريــة, فتح
ًصدده, أنتم اآلن سمعتم احلديث السابق, فعليكم أوال أن  يف بام كنت أنا

مــــسجد تــــسمعون اإلمــــام يــــؤمن فتــــسبقونه, ال,  يف صلواتطبقــــوه, وأن ال تــــ
  .وإنام تنتظرون حينام يبدأ هو بالتأمني تبدءون أنتم بالتأمني

غوا ذلـك, ليبلـغ الـشاهد الغائـب كـام ِّبلُال أريد منكم هذا فقط, بل وأن ت
بلغــوا «والــيشء بالــيشء يــذكر,  )١(»بلغــوا عنــي ولــو آيــة«: قــال عليــه الــسالم

اللغـة العربيـة هـي  يف يعني آية من القرآن; ألن معنـى اآليـةال » عني ولو آية
اجلملة الكاملة, وملا كانت اآليات الكريمة هي مجل كاملة اصطلح عىل 
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 هذا اإلطالق اآليـة, اآليـة حيـنام تطلـق إنـام يـراد هبـا اآليـة الكريمـة, أمـا هنـا
ولو مجلة كاملة من حـديث رسـول :  أي»وا عني ولو آيةغبل«: احلديثيف 
  .صهللا

ا مـثيل, فـسوف ًوقد سمعتم آنفا ومهام كان أحدكم ضعيف احلفـظ نـسي
: حيفظ إن شاء اهللا هـذا احلـديث الـذي تلوتـه عـىل مـسامعكم أكثـر مـن مـرة

إذا أمن اإلمام فأمنوا; فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر لـه مـا تقـدم «
  .)١(»من ذنبه
النــاس كــام أصــبحت تلــك بلغــوا النــاس هــذا احلــديث حتــى يــصبح : ًإذا

اجلاريـــة, جاريـــة ترعـــى الغـــنم, كيـــف عرفـــت العقيـــدة الـــصحيحة املتعلقـــة 
بــــــذات اهللا تبــــــارك وتعــــــاىل, والتــــــي جيهلهــــــا حتــــــى اليــــــوم كبــــــار املــــــشائخ 
والدكاترة, أمـا اجلاريـة راعيـة الغـنم فقـد عرفـت العقيـدة الـصحيحة, مـا هـو 

  السبب?
 حيـــرضون حلقـــات الـــسبب أن هـــؤالء األصـــحاب الكـــرام الـــذين كـــانوا

الذكر بني يدي النبي عليه الصالة والسالم, كانوا إذا انـرصفوا إىل بيـوهتم, 
ـــإىل أهـــاليهم, إىل ذرارهيـــم, إىل خ هم, نقلـــوا الـــذكر الـــذي ســـمعوه مـــن ِمَدَ

, هكذا هذه اجلارية تلقت العقيدة الـصحيحة لـيس مبـارشة ص رسول اهللا
هــا وقــد يكــون ُنِّها يلقُدّ ســيمــن رســول اهللا; ألهنــا خادمــة ترعــى الغــنم, وإنــام

جملس الرسـول عليـه الـسالم, لكـن نقـل  يف ًسيدها أيضا مل حيرض مبارشة
  .إىل آخره..إليه من جاره من صحابه

                                                 
 ).٧٤٧رقم ("البخاري" )١(
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مــا هــو حــديث اجلاريــة? ومــا موقــف كثــري مــن املــشائخ املــسلمني اليــوم 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  هذه العقيدة?
قــع اســمعوا احلــديث وطبقــوه عــىل واقعكــم اليــوم, فــستجدون هــذا الوا

  .ًخمالفا لعقيدة اجلارية, هذه العقيدة املطابقة للكتاب والسنة
 يف أرجــو أن أهنــي هــذا الكــالم هبــذا احلــديث الــذي رواه اإلمــام مــسلم

: صحيحه من حديث سيد اجلارية واسمه معاوية بن احلكم السلمي, قـال
يرمحــك : ً يومــا, فعطــس رجــل بجــانبي فقلــت لــهص صــليت خلــف النبــي

 هكــذا يــسكتونه, لكنــي قــال مــا ســكت, وإنــام قلــت, وهــو اهللا, فنظــروا إيل
يرمحـــك اهللا, هـــذا يـــدل أنـــه كـــان حـــديث عهـــد : يـــصيل ويقـــول ملـــن عطـــس

باإلســـالم, فلـــام قـــال ملـــن عطـــس بجانبـــه يرمحـــك اهللا, نظـــروا إليـــه هكـــذا 
ًبأطراف أعينهم مسكتني له, لكنه ما سكت بل ازداد تضجرا وصاح بأعىل 

مـالكم تنظـرون إيل? هـو مـا يظـن أنـه ! ميـاهقال واثكل أ: صوته وهو يصيل
ًمـالكم تنظـرون إيل? فأخـذوا رضبـا عـىل أفخـاذهم .الـصالة يف ًأساء عمـال

  .. الصالة أقبل إيلص فلام قىض رسول اهللا: يسكتونه, قال
تــصوروا اآلن مثــل هــذه القــصة تقــع مــن بعــض املــصلني ثــم يقبــل اإلمــام 

نهـــره عـــىل األقـــل إن مل يبـــادره إليـــه, مـــاذا يتـــصور أنـــه ســـيفعل بـــه, ال بـــد أن ي
بالرضب, هكذا تصور معاوية بن احلكم السلمي, لكن واحلمـد هللا خـاب 

مـا قهـرين وال ! فـواهللا: تصوره; ألنه عرب عـن ذلـك بقولـه بلـسان عـريب مبـني
  .كهرين وال رضبني وال شتمني
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جاهــل مــن هــذه الكلــامت التــي ..حيــوان, مــا تفهــم: ًكــأن يقــول لــه مــثال
 املـــشائخ أو أئمـــة املـــساجد فـــيام إذا أخطـــأ معهـــم أحـــد نـــسمعها مـــن بعـــض

  .املصلني
ـــإن هـــذه الـــصالة ال ي«: وإنـــام قـــال يل عليـــه الـــصالة والـــسالم صلح فيهـــا ُ

  .»يشء من كالم الناس
  .الصالة يف خماطبة

  .»إنام هي تسبيح وحتميد وتكبري وقراءة قرآن«
ة بــن أيب ركم هـذا غـري معاويــِّذكُملـا وجـد معاويـة بـن احلكـم الــسلمي وأ

ســفيان األمــوي, ملــا وجــد هــذا اللطــف وكــل يشء مــن معدنــه الطبيعــي مــن 
ــفَ تص رســول اهللا  عــام يــشعر أنــه بحاجــة ليــسأله, صه ليــسأل نبيــه ُــح قلبَّتَ

يتــــــشاءمون بــــــبعض : أي–ًإن منــــــا أقوامــــــا يتطــــــريون ! يــــــا رســــــول اهللا: فقــــــال
الكفــار واملــرشكني  يف  وهــذا مــن جاهليــة القــرن العــرشين, لــيس− األشــياء
ًاملــسلمني أيــضا, يتطــريون مــن أشــياء كثــرية وكثــرية جــدا, وأظــن  يف وإنــام ً

  .أنكم تعلمون بعض األمثلة
  .»فال يصدنكم«: إن منا أقوام يتطريون, قال

  إذا : أي» ال يــصدنكم«: ال تتطــريوا, وإنــام قــال هلــم: انظــروا مل يقــل هلــم
ال ترتدوا عىل أعقابكم لسبب فامضوا فيام كنتم أنتم ماضون فيه وتم تطري

  .طرية عرضت عليكم
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كلمة التطري اشتقت من الطري, كان اجلاهيل إذا عزم عىل السفر وخرج 
ًفأول طري يراه يطري, طري حيوان خياف مـن اإلنـسان, فإمـا أن يطـري يمينـا أو 

ًيسارا, فإن طـار هـذا احليـوان يمينـا هـذا اإلنـسان  ًيتفائـل, فـإن طـائر يـسارا ..ً
  ., ويرتد إىل داره وال يسافريتشاءم

حيوان هذا كيف يعـرف » قال فال يصدنكم«ًقال إن منا أقواما يتطريون, 
  .املستقبل أم رش, امض فيام خرجت إليه يف اخلري

  .»فال تأتوهم«: ًقال إن منا أقواما يأتون الكهان, قال
قد كان نبي مـن «: الرضب بالرمل, قال: ًإن منا أقواما خيطون, أي: قال

  .»ه فذاكَّه خطُّنبياء, فمن وافق خطاأل
هـــذا كـــام يقـــول العلـــامء تعليـــق باملحـــال, يقـــول عليـــه الـــصالة والـــسالم 

قـــد كـــان نبـــي مـــن األنبيـــاء قـــبيل معجـــزة لـــه خيـــط : ًجوابـــا عـــن ذاك الـــسؤال
بالرمل, فيطلع عىل بعـض املغيبـات بواسـطة الرمـل, فمـن وافقـه خطـه مـن 

ي الكـــريم فـــذاك أي املـــصيب, هـــؤالء الكهـــان واملنجمـــني خـــط ذلـــك النبـــ
  .وهيهات أن يوافق خط الدجال خط النبي الصادق األمني

 يف ًعنـدي جاريـة ترعـى غـنام يل! يـا رسـول اهللا: اآلن يأيت الشاهد, قـال
ً الـذئب يومـا عـىل غنمـي, وأنـا بـرش ااملدينـة, فـسط يف أحد, عند جبل أحـد

ل عليــه أغــضب كــام يغــضب البــرش فــصككتها صــكة, وعــيل عتــق رقبــة, فقــا
:  وهنا الـشاهدص ائت هبا, فلام جاءت إليه قال هلا رسول اهللا: السالم له

أنـــت رســـول اهللا, : مـــن أنـــا? قالـــت: قـــال هلـــا .الـــسامء يف :أيـــن اهللا? قالـــت«
  .»اعتقها فإهنا مؤمنة: فالتفت إىل سيدها وقال له
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 هلـــذه اجلاريـــة التـــي كانـــت ترعـــى الغـــنم لـــسيدها ومـــن ص شـــهد النبـــي
 الــــذئب عــــىل غنمهــــا األمــــر الــــذي أغــــضب ســــيدها اها ســــطغفلتهــــا وضــــعف

ها, فامتحنها الرسول عليه السالم دفصكها, وصفعها تلك الصفعة عىل خ
أنـت : مـن أنـا? قالـت: قـال .الـسامء يف : قالـت»أيـن اهللا?«: هبذين السؤالني

  .»اعتقها«: قال لسيدها .رسول اهللا
  .»فإهنا مؤمنة« أعتقها فقد وفيت بنذرك; ًإذا: أي

 يف اآلن اســألوا النــاس لــيس عامــة النــاس, فــإنكم تــسمعون عامــة النــاس
  .كل مكان يف كل املوجود, اهللا موجود يف اهللا موجود: جمالسهم يقولون

  .اجلارية التي كانت ترعى الغنم هي أفقه منهم: ًإذا
 ليـت األمـر وقــف أفقـه مــن هـؤالء العامــة الـذين يتكلمــون هبـذه اجلاهليــة

 ســألت الــدكاترة إال مــن شــاء اهللا وقليــل مــا هــم, أيــن جمالــسهم, لــو أنــتيف 
: أو يقول لك.كل مكان يف اهللا.ال جيوز يا أخي هذا السؤال: اهللا? قال لك
  .ليس هللا مكان: كل الوجود, أو يقول يف اهللا موجود

ً كلــه خــالف القــرآن والــسنة, واجلاريــة التــي نطقــت حقــا إنــام نطقــت اهــذ
žåflß@žáŽnäčßcc@¿@@@@@ŽáØči@flÑčž‚flí@žæc@čõbflàŞÛa@@﴿: اهابآية من آيات اهللا الكثرية بمعن

@@Ž‰ìŽàflm@flïčç@afl‡hÏ@flž‰þa@Lžåflß@žáŽnäčßc@žâc@¿@@flæìŽàÜžÈflnflÏ@bĆjč•bfly@žáØžîÜflÇ@flÝčžŠŽí@žæc@čõbflàŞÛa
Šíč̂ flã@flÑžî×﴾)١٧، ١٦:امللك(.  
وم ما نعرف هذه اجلارية عرفت العقيدة الصحيحة فام بالنا نحن الي: ًإذا

العقيــــدة الــــصحيحة, األمــــر يعــــود إىل شــــيئني اثنــــني, الــــيشء األول اجلهــــل 
بالسنة الـصحيحة, والـيشء الثـاين أن اجلامهـري غفلـت عـن األصـل الثالـث 
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 يف وهو عىل ما كان عليه السلف الـصالح, وعـىل مـا كـان الـسلف الـصالح
عليـه الــسالم اجلـواب عــن سـؤال أيــن اهللا, اجلاريـة أجابــت وأقرهـا الرســول 

وعىل هذا كان سلفنا الصالح كام قال اإلمام عبـد اهللا بـن املبـارك مـن كبـار 
سبيل  يف شيوخ إمام السنة أمحد بن حنبل ريض اهللا تعاىل عنه ومن جاهد
اهللا تبــــارك : اهللا عــــن العقيــــدة والــــسنة, قــــال عبــــد اهللا بــــن املبــــارك رمحــــه اهللا

  ..وتعاىل فوق عرشه بذاته
  .ام يقول اجلهلةكل مكان ك يف ليس

  ..اهللا تبارك وتعاىل فوق عرشه بذاته, بائن من خلقه
التمثـــال إال  يف اهللا خمـــالط للكـــون, ومـــا اهللا: لـــيس كـــام يقـــول الـــصوفية

  .كثلجة هبا املاء, هذه عقيدة الصوفية القائلون بوحدة الوجود
  .اهللا تبارك وتعاىل فوق عرشه بذاته بائن من خلفه وهو معهم بعلمه

”žŠflÈÛa@óÜflÇ@ŽåflàžyŞŠÛa@@﴿: كل مكان, أما اهللا عز وجل فكام قال  يففعلمه
ôflìflnža﴾) واآليـات كثـرية, وهبـذا القـدر كفايـة, فقـد اسـتطردت كثـريا )٥:طـه ,ً

لكـــن أرجـــو أن أكـــون قـــد أوضـــحت عـــن دعوتنـــا وعـــن الفـــرق بـــني دعوتنـــا 
 ودعـــوة اآلخـــرين الـــذين يـــشاركوننا, أمـــا الـــذين ال يـــشاركوننا فـــال نتحـــدث

الـــدعوة إىل الكتـــاب والـــسنة, فـــنحن نختلـــف  يف عـــنهم, الـــذين يـــشاركوننا
عنهم وهم خيتلفون عنا أننا ال نرىض أن نفهم الكتـاب والـسنة إال عـىل مـا 
ًكــان عليــه الــسلف الــصالح وبــذلك ننجــو مــن أن ننحــرف يمينــا ويــسارا كــام  ً

  ..ًينحرف كثري ممن أيضا ينتمون إىل الكتاب والسنة
  )٠٠: ١٨: ٦٤٥/٢٣" (اهلدى والنور" 
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z١٢xא 
 ]:قال اإلمام[
  أبعـــد ضـــالل مـــن ينكـــر الرؤيـــة مـــن بعـــض املقلـــدة الـــذين يزعمـــون ) مـــا(

رؤيـــة الـــرب يـــوم القيامـــة  يف عقيـــدهتم يف تقليـــد األئمـــة ثـــم هـــم خيـــالفوهنم
  !!ومعهم الكتاب والسنة 

, وأمــــــا الــــــسنة لونـــــه باســــــم املجـــــازِّعطُأمـــــا القــــــرآن فهـــــم يتأولونــــــه بــــــل ي
حديث آحاد, مع أنـه حـديث متـواتر عنـد العـارفني : ِّيشككون فيها بقوهلمف

 !!شأنالهبذا 

 ).٣/١٥٧٧"(حتقيق مشكاة املصابيح"
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z١٣x؟אא 
   ]:قال اإلمام[ 

 عـز أن كالم اهللا يف ال شك أن اإلباضية وكل من دان برأهيم وبعقيدهتم
وجــل خملــوق, ومــن ذلــك هــذا القــرآن املعجــز خملــوق, وكــذلك مــن نفــى 
إنكـار رؤيـة املــؤمنني لـرب العـاملني يــوم ال ينفـع مـال وال بنــون إال مـن أتــى 
اهللا بقلب سليم, ال شك أن هؤالء املنكرين لكـون القـرآن كـالم اهللا حقيقـة 

ىل هلــم ًولــيس خملوقــا, وأن اهللا عــز وجــل يمــتن عــىل عبــاده املــؤمنني فيــتج
يوم القيامة, ويوم يدخل املسلمون اجلنة, هـذا اإلنكـار فيـه ضـالل واضـح 

مــن تبينــت لــه : ًجــدا, وأمــا أن هــذا الــضالل كفــر ردة عــن الــدين أو ال, نقــول
 يف احلجــة ثــم أنكرهــا فهــو كــافر مرتــد عــن دينــه, لكــن مــن أنكــر ذلــك فهــو

فالنيــة مــن ضــالل, ونحــن ال هيمنــا أن نقــول فــالن مــن النــاس أو الطائفــة ال
ّالنــاس هــم كفــار, حــسبنا أن نقــول هــم ضــالل; ألن املقــصود هــدايتهم وأن 

  ..يعرفوا أهنم عىل خطأ وعىل ضالل حتى يعودوا إىل الصواب
  )٠٠:٤٩:٣٣/ ٣١٠"(اهلدى والنور"
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z١٤xא 
אאא 

  ]:قال اإلمام[
ان وعجائبــه أن يتجــرأ أحــد اإلباضــيني وهــو الــشيخ مــن غرائــب هــذا الزمــ

ًأمحد بن محد اخللييل ويؤلف كتابا سامه بغري اسـمه َ  ! " احلـق الـدامغ ": ِ
اجلنـــة, وقـــوهلم  يف إنكـــارهم رؤيــة املـــؤمنني لـــرهبم يف انتــرص فيـــه ملذهبـــه

وقد سـلك فيـه طريقـة أسـالفه .النار  يف بخلق القرآن, وبخلود أهل الكبائر
تأويـل أدلـة أهـل الـسنة, وجعلهـا  يف  وغريهم من أهـل األهـواءمن املعتزلة

ثال فـــيام كـــان مـــن القـــرآن وأخرجـــه عـــن  ًظنيـــة الداللـــة أو الثبـــوت, فيقـــول م َ ـــ َ
َداللتـــــه الظـــــاهرة عـــــىل األقـــــل َ  والـــــدليل إذا اعـــــرتاه االحـــــتامل ســـــقط بـــــه ": َ

  .وغريها ) ٥٠ص  ! ("االستدالل 
 لتوافــق مذهبــه; كمثــل تأويلــه وأمــا مــا اســتدل بــه هــو مــن اآليــات فتأوهلــا;

: ; فإنــه تــأول قولــه﴾إىل رهبــا نــاظرة.وجــوه يومئــذ نــارضة ﴿: لقولــه تعــاىل
وفـــيام كـــان مـــن ! ومـــع ذلـــك فهـــي عنـــدهم قطعيـــة ! منتظـــرة : أي﴾ نـــاظرة﴿

الــسنة واحلــديث وتبــني لـــه أن التأويــل غــري نــاجح فيـــه اســتعمل فيهــا معـــول 
هــذه األحاديــث آحاديــة,  ومهــام يكــن فــإن " ):٦٢ص (اهلــدم, وهــو قولــه 

شنــشنة نعرفهــا  ! "...األمــور االعتقاديــة  يف واآلحــادي ال تــنهض بــه حجــة
كـل زمـان, وبخاصـة زماننـا  يف من أخزم, يلهج بذلك أهـل األهـواء والبـدع
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ولـيىل   ًوكل يدعي وصال بلـيىل ( !هذا الذي كثرت فيها الفرق والطوائف
كاد ينتهي, يردون االستدالل وإن عجبي من هؤالء ال ي )!ال تقر هلم بذاكا

ّباألحاديث الصحيحة بتلك احلجة الواهية, ومن جهة أخرى هم يستدلون  ِ
السنة الصحيحة; بل  يف باألحاديث الضعيفة واملوضوعة, وما ال أصل له

ا مــشحون بــام ال  ًــوباآلثــار املوقوفــة الواهيــة, وكتــاب اخللــييل املــذكور آنف ِ
  .يصح من املرفوع واملوقوف

  ).١٢/٢/٩٢٥"(ةالضعيف"
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z١٥xא؟ص 
األمر املختلف فيه املتعلق برؤية الرسول لذات اهللا  يف ما هو الثابت والراجح: سؤال

 ?−سبحانه وتعاىل−
 أنــه ص نعــم, مل يــأت هنــاك حــديث صــحيح ومرفــوع إىل النبــي :الــشيخ

لنبي رأيت ريب ليلة أرسي يب, ال يوجد مثل هذا احلديث, صح عن ا: قال
, وهـذا خـارج عـن موضـوع الكـالم, )١(»املنام يف رأيت ريب«:  أنه قالص

صحيح مـسلم, وأثـر صـحيح عـن الـسيدة عائـشة  يف بل يوجد هناك حديث
ريض اهللا − صـحيحه مـن حـديث أيب ذر  يف ينفي ذلك, روى اإلمام مـسلم

نــور أنــى «: يــا رســول اهللا هــل رأيــت ربــك? قــال: ً أن رجــال قــال− تعــاىل عنــه
: , ويف حديث أيب موسى, وقد رسده مسلم عقب ذاك احلديث, قال»أراه

هــذا ., فـإذا ضــممت هـذا إىل هـذا أخـذت النتيجــة أنـه مل يـره»حجابـه النـور«
احلديث املرفوع, أما احلديث املوقوف وفيه جزم من أم املؤمنني عائشة 

ِّ الــصديقة بنــت الــصديق, وهــي مــن أعــرف النــاس − ريض اهللا تعــاىل عنهــا−  ِِّّ
 الـصحيحني يف ية الرسـول ومـا يتعلـق بإرسائـه ومعراجـه حيـث جـاءبشخص

, أنـه " مـرسوق"البخاري ومـسلم مـن طريـق التـابعي اجلليـل املـسمى بــيف 
ٌيــا أم املــؤمنني هــل رأى حممــد ربــه? هــذا ســؤالك, : جــاء إىل عائــشة فقــال

لقـد : ٌهل رأى حممـد ربـه? قالـت: واسمع اجلواب ليس مني, إنام أنا ناقل
                                                 

 ).٤٧١رقم ("ظالل اجلنة" )١(
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َّقف شـــع ـــ ّيـــا أم املـــؤمنني ارمحينـــي وال تعجـــيل عـــيل, : قـــال.ري ممـــا قلـــتَ
أنـا : ? قالـت)١٣:الـنجم (﴾ôflŠžc@òÛžŒflã@Žêefl‰@ž†ÔÛflë@@@﴿: − عـز وجـل− أليس قـال اهللا 

أنا أعلم الناس بذلك, سألت رسول ..أعلم الناس بذلك, رأيت رسول اهللا
 صــــورته التــــي خلــــق فيهــــا مــــرتني, ولــــه يف رأيــــت جربيــــل«:  فقــــالصاهللا 

ً, إذا هذا تفسري اآلية, ثم قالت متابعـة تعلـيم »ستامئة جناح, وقد سد األفق
ثـالث مــن حــدثكموهن فقــد أعظــم عــىل : ًاألمـة, جزاهــا اهللا عــن األمــة خــريا

 رأى ربه فقد أعظم عىل اهللا الفرية, صًمن حدثكم أن حممدا : اهللا الفرية
@Šfl’fljčÛ@flæb×@bflßflë@@@@@@bĆîžyflë@bÛg@ŽéÜÛa@ŽéflàÜØŽí@žæc@@﴿: − تبـارك وتعـاىل− ثم تلت قول اهللا 

@@@@@@@bÛìŽfl‰@flÝčžŠŽí@žëc@đlbflvčy@čõafl‰flë@žåčß@žëc﴾) إذا ال يمكـن املكاملـة )٥١:الـشورى ,ً
 هــذه احليــاة الــدنيا, ولــذلك كانــت رؤيــة اهللا يف مــع اهللا إال مــن وراء حجــاب

 ومــن :هــذه املــسألة األوىل, قالــت.الــدنيا يف اآلخــرة تبــاين الرؤيــة هنــايف 
ٍغد فقد أعظم عىل اهللا الفرية, ثم  يف  كان يعلم ماصًحدثكم بأن حممدا 

žåflß@ŽáÜžÈflí@ü@žÝÓ@¿@@ž‰þaflë@čpaflìflàŞÛa﴿: − تبــارك وتعــاىل− تلــت قولــه 
@@ŽéÜÛa@bÛg@flkžîflÌÛa﴾)صًومـن حـدثكم بـأن حممـدا : الثالثـة واألخـرية. )٦٥:النمل 

: − عز وجـل− عىل اهللا الفرية, ثم تلت قوله ًكتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم 
﴿@@@@@@@@@@fložÌÜfli@bflàÏ@žÝflÈÐflm@žáÛ@žægflë@Ùğifl‰@žåčß@ÙžîÛg@flÞŒãc@bflß@žÍÜfli@ŽÞìŽŞŠÛa@bflèşíc@bflí

@@@@bŞäÛa@flåčß@ÙŽàč–žÈflí@ŽéÜÛaflë@ŽéflnÛbfl‰﴾)روايـة تفـرد هبـا مـسلم دون  يف .)٦٧:املائدة
ً كـان كـتم شـيئا أمـر بتبليغـه صًلو أن حممدا : قالت: صاحبه البخاري قال
Ùčžßc@čéžîÜflÇ@fložàflÈžãcflë@čéžîÜflÇ@ŽéÜÛa@fláflÈžãc@ðč̂@@﴿: لكان كتم قول ربه ÜčÛ@ŽÞìÔflm@ž‡gflë

@@@@ïčÐž‚Žmflë@fléÜÛa@ÕŞmaflë@Ùflužëfl‹@ÙžîÜflÇ@@@¿@@@@@@@@@@flbŞäÛa@ófl’ž‚flmflë@čéíč†žjŽß@ŽéÜÛa@bflß@ÙčÐflã
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@şÕflyc@ŽéÜÛaflë@@@Žêbfl’ž‚flm@žæc@﴾) لكنـه مـا كـتم; ألن هـذا واجبـه رسـالة)٣٧:األحـزاب ,ً :
َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴿ َِّ ْ ْ َ ََ َ ُ َّ ُِّ َ َ ِّ ُِ ِ ُ َْ   . إىل آخر اآلية, غريه﴾َ

  عـــى رؤيـــة الـــدنيا فقـــد َّالـــدنيا, فمـــن اد يف  بالنـــسبة للرؤيـــة الرؤيـــة:امللقـــي
ى أراه«: صيث النبــــي ومــــن يــــؤول حــــد .أعظــــم عــــىل اهللا الفريــــة ــــنــــور أن َّ َ« 

َّنور إين أراه«: ويقول ِ«.  
ً ال, هـــــذا أوال خـــــالف الروايـــــة الـــــصحيحة, وخـــــالف روايـــــة أيب :الـــــشيخ

  .نعم.موسى التي دعم هبا مسلم الرواية الصحيحة
  ) ٠٠: ٤٢: ٦٤١/٠٣"(اهلدى والنور"
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z١٦xא?  

אאאאא؟א 
ـــه عـــز وجـــل, وهـــل اإلرساء صوهـــل الرســـول : يـــسأل الـــسائل فيقـــول: ســـؤال  رأى رب

 اليقظة? يف املنام أم يف واملعراج كان
   أما اإلرساء املعراج فقد كان يقظة به عليه الـصالة والـسالم, هـذا :الشيخ

إنه : ال شك وال إشكال فيه, وإن كان هناك بعض األقوال املرجوحة تقول
منام أو كان بني النـوم واليقظـة, ولكـن الـصحيح الـذي ال نـشك فيـه كان يف 

ًأبدا أن ذلك كان يقظة ً.  
ًوهناك أشياء كثرية وكثرية جدا تـدل عـىل هـذا الـذي نجـزم بـه, مـن ذلـك 
ًـأن القصة هـذه العجيبـة الغريبـة لـو كانـت مناما ومل تكـن يقظـة مل تكـن فيهـا 

ديـــــنهم, ومحلـــــت   يفمعجـــــزة محلـــــت بعـــــض ضـــــعفاء اإليـــــامن أن يرتـــــابوا
 ص , فكل هذا وهذا يؤكد أن النبيص املرشكني عىل االستهزاء بالنبي

ملـــا أصـــبح وأخــــرب النـــاس بـــام رأى مــــن آيـــات ربـــه الكــــربى, إنـــام كـــان قــــد 
حدثهم بأنه كان ذلك يقظة, ومن هنا كان األعجاز وكانت كرامة من جهة, 

  .هة أخرىآن واحد من ج يف وكانت الفتنة لضعفاء اإليامن واملرشكني
 ربـه فاملـسالة ص أما الشق الثاين من السؤال وهو هـل رأى رسـول اهللا

 مل يـر ربـه بعينـه, وإنـام ص خالفية منـذ الـسلف األول, والـراجح أن النبـي
ــ قــد سص رآه ببــصريته وقلبــه, وممــا يؤكــد هــذا أن النبــي ةُ ــئل رصاح هــل : ً
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 صهللا فهــذا نفــي ألن يكــون رســول ا» !نــور أنــى أراه?«: رأيــت ربــك? قــال
ًأن هناك نورا يمنع اإلنسان من أن يرى : قد رأى ربه وأكد نفيه لذلك بقوله

حـديث آخـر أن حجابـه النـور ولـوال هـذا احلجـاب  يف ًربه, وهذا أيضا جاء
ألحرقــت ســبحات وجهــه تبــارك وتعــاىل كــل يشء مــر بــه أو كــام قــال عليــه 

ام صــحيح اإلمــ يف الــسالم, وكــل مــن احلــديث األول وهــذا اآلخــر خمــرج
  .مسلم

bflßflë@﴿:  مل ير ربه, وهو ظاهر قولـه تبـارك وتعـاىلصفالراجح أن النبي 
@flÝčžŠŽí@žëc@đlbflvčy@čõafl‰flë@žåčß@žëc@bĆîžyflë@bÛg@ŽéÜÛa@ŽéflàÜØŽí@žæc@Šfl’fljčÛ@flæb×

@bÛìŽfl‰﴾)وهبـذه اآليـة اسـتدلت الـسيدة عائـشة عـىل رد مـن يقـول )٥١:الشورى 
الصحيحني  يف الة والسالم رأى ربه بعينيه, فقد جاءبأن الرسول عليه الص

من رواية مرسوق رمحه اهللا أنه جاء إىل السيدة عائشة ريض اهللا عنها فقال 
 شعري مما قلت, َّفَلقد ق: هل رأى حممد ربه? قالت! يا أم املؤمنني: هلا
, ألـــيس يقـــول اهللا تبـــارك ّنـــي وال تعجـــيل عـــيليارمح!  املـــؤمننيأميـــا : قـــال

 )١٤ – ١٣ :النجم(﴾@ôflŠžc@òÛžŒflã@Žêefl‰@ž†ÔÛflëL@@@@óflèflnžäŽàÛa@čñfl‰ž†č@fl†žäčÇ@@@﴿: كتابـه يف وتعاىل
 ص أنــا أعلــم النــاس بــذلك, لقــد ســألت رســول اهللا: قالــت ريض اهللا عنهــا

 ».. فيها مرتني وله ستامئة جناحَقِلُصورته التي خ يف رأيت جربيل«: فقال
صـورته  يف رأيـت جربيـل:  قـال)١٣:الـنجم (﴾@òÛžŒflã@Žêefl‰@ž†ÔÛflë@ôflŠžc﴿ًرأيـت إذا 

: ً فـإذا»– بعظمتـه –التي خلق فيها مرتني وله سـتامئة جنـاح وقـد سـد األفـق 
اآليـــة التـــي ســـأل مـــرسوق عائـــشة عنهـــا إنـــام يعـــود إىل جربيـــل  يف الـــضمري

  .وليس إىل اهللا تبارك وتعاىل
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ًكيدا جلواهبـا ولذلك فقد تابعت السيدة عائشة ريض اهللا عنها كالمها تأ
جعبتها من علم تلقته من زوجهـا ونبيهـا  يف وإفادة للسائل وغريه ببعض ما

من ..ثالث من حدثكموهن فقد أعظم عىل اهللا الفرية: ت فقالص حممد
 رأى ربــــه فقــــد أعظــــم عــــىل اهللا الفريــــة, ثــــم قالــــت صًحــــدثكم أن حممــــدا

@ŽéflàÜØŽí@žæc@Šfl’fljčÛ@flæb×@bflßflë@@@@@@@@@@@čõafl‰flë@žåčß@žëc@bĆîžyflë@bÛg@ŽéÜÛa@@@@@﴿: حمتجة عـىل مـا قالـت
@@@bÛìŽfl‰@flÝčžŠŽí@žëc@đlbflvčy﴾ )وقالـت)٥١:الشورى  :﴿@@@@@@Ú‰ž†Ží@flìŽçflë@Ž‰bfl–žiþa@Žé×‰ž†Žm@ü

fl‰bfl–žiþa﴾)١٠٣:األنعام(.  
 كـــان يعلـــم الغيـــب فقـــد أعظـــم ص ًومـــن حـــدثكم أن حممـــدا: ثـــم قالـــت

Ó@@@žåflß@ŽáÜžÈflí@ü@žÝ@¿@@ž‰þaflë@čpaflìflàŞÛa﴿:عىل اهللا الفرية, ثـم تلـت قولـه تعـاىل
@@@ŽéÜÛa@bÛg@flkžîflÌÛa﴾ ) كـتم ص ًومـن حـدثكم بـأن حممـدا: , ثـم قالـت)٦٥:النمـل 

: ًشــيئا أمــر بتبليغــه فقــد أعظــم عــىل اهللا الفريــة, ثــم تلــت قولــه تبــارك وتعــاىل
﴿@@@@@@@@ğifl‰@žåčß@ÙžîÛg@flÞŒãc@bflß@žÍÜfli@ŽÞìŽŞŠÛa@bflèşíc@bflí@@ŽéÜÛaflë@ŽéflnÛbfl‰@fložÌÜfli@bflàÏ@žÝflÈÐflm@žáÛ@žægflë@Ù

bŞäÛa@flåčß@ÙŽàč–žÈflí﴾)٦٧:املائدة(.  
   ما هي الفرية?:مداخلة
  . الكذب:الشيخ
تفــضلتم وقلــتم أنــه !  شــيخنا بالنــسبة حلــديث اإلرساء واملعــراج:مداخلــة

  رأى ربه بقلبه, ما معنى رأى ربه بقلبه?
ــ:الــشيخ : ولــيس بعينــه باجلارحــة هــذه, رؤيــة قلبيــة, يعنــي: ي ببــصريته يعن

  .ممكن تقول علمي ال يمكن متثيله
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ًومـــن زعـــم أن حممـــدا كـــتم شـــيئا أمـــر : نفـــس حـــديث عائـــشة يف :مداخلـــة ً
  إذا مل يؤمر بتبليغه جيوز للرسول أن يكتم?: بتبليغه, فبمفهوم املخالفة

ً أوال مفهــوم املخالفــة ال حيــتج بــه دائــام وأبــدا:الــشيخ ً اً ــ, وثاني ممكــن أن : ً
 يقال ما لـيس لـه عالقـة بالـرشيعة أنـه مـا حـدث بـه ممكـن أن يقـال هـذا; ألنـه

bflàÏ@žÝflÈÐflm@žáÛ@žægflë@Ùğifl‰@žåčß@ÙžîÛg@flÞŒãc@bflß@žÍÜfli@ŽÞìŽŞŠÛa@bflèşíc@bflí@@@@@@@@@@@@@﴿: اآليـة الـسابقةيف 
ŽéflnÛbfl‰@fložÌÜfli﴾)نعم)٦٧:املائدة .  

  )٠٠:٠٥:٥٢ /٤" (فتاوى اإلمارات"
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z١٧x 
  ]:قال اإلمام[

احلــــديث  يف صالــــدنيا فقــــد أخــــرب رســــول اهللا  يف وأمــــا رؤيتــــه تعــــاىل
  .رواه مسلم . »ًأن أحدا منا ال يراه حتى يموت«: الصحيح

إثباهتــا لــه مــا تقــوم بــه  يف وأمــا هــو نفــسه عليــه الــصالة والــسالم فلــم يــرد
نـور أنـى «: ني سئل عنها بقولهبل قد صح عنه اإلشارة إىل نفيها ح, احلجة
 وهــذا "الــصحيحني" يف  ومــع ذلــك جزمــت الــسيدة عائــشة بنفيهــا كــام»أراه

  .هو األصل فينبغي التمسك به 
  ).٣٠ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z١٨x 
 يف  وعـرج بشخـصهصوقـد أرسي بـالنبي , واملعراج حـق": قال صاحب الطحاوية[

وأوحى إليه ما أوحى , وأكرمه اهللا بام شاء, حيث شاء اهللا من العالثم إىل , اليقظة إىل السامء
 "اآلخرة واألوىل يف  فصىل اهللا عليه وآله وسلم)١١: النجم(﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ 

 ]:﴾ما كذب الفؤاد وما رأى﴿: ًفقال اإلمام معلقا عىل قوله تعاىل
 والـسالم رأى  يعني من آيات ربه الكربى, وأما القول بأنه عليـه الـصالة

 والصحيح أنه رآه ": ربه ليلتئذ بعينه فلم يثبت; ولذلك قال الشارح وغريه
 ."بقلبه ومل يره بعني رأسه 

  ).٣٦ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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z١٩x 
 .رأى حممد ربه عز وجل مرتني: قال ]عن ابن عباس[

جـه وقـد أخر.ًهذا صحيح ثابت عن ابـن عبـاس لكـن موقوفـا عليـه: قلت
بـــسند صـــحيح عنـــه, ورواه مـــسلم ) ١٣١ص  (" التوحيـــد" يف ابـــن خزيمـــة

  :ًأيضا من هذا الوجه لكنه بلفظ
  . وهو رواية البن خزيمة من طريق أخرى عن ابن عباس" رآه بقلبه"

 :قال: ثم أخرجه مسلم من طريق ثالث عنه بلفظ

رآه بفـــؤاده :  قـــال﴾,مـــا كـــذب الفـــؤاد مـــا رأى ولقـــد رآه نزلـــة أخـــرى﴿ "
ًورواه ابن خزيمة أيضا خمترصا."تنيمر ً.  

 يف ً حـــديث ابـــن عبـــاس هـــذا وإن كـــان وموقوفـــا, فهـــو:وال يقـــال: قلـــت
ًإن قولــه إيــاه مفــرسا بــه : ًحكــم املرفــوع, ألنــه ال يقــال اجتهــادا, فــإين أقــول

اآليـــة املـــذكورة, ألكـــرب دليـــل عـــىل أنـــه باجتهـــاد مـــن عنـــده ولـــيس لـــه حكـــم 
تفسريها, فقد قالت الـسيدة عائـشة ريض  يف املرفوع, ألنه قد صح خالفه

  :اهللا عنها
إنـــام هـــو «:  فقـــال?ص أنـــا أول هـــذه األمـــة ســـأل عـــن ذلـــك رســـول اهللا"

 عليهـــا غـــري هـــاتني املـــرتني, رأيتــــه َقِــــلُجربيـــل مل أره عـــىل صـــورته التـــي خ
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ِا عّ ســاد,ًمنهبطــا مــن الــسامء أخرجــه  »م خلقــه مــا بــني الــسامء إىل أألرضَــظً
  : ًحوه عن أيب هريرة خمترصا بلفظوروى ن) ١/١١٠(مسلم
﴿ôŠc@òÛŒã@êe‰@†ÔÛë﴾رأى جربيل":  قال".  

وهـــذا موقـــوف أوىل مـــن موقـــوف ابـــن عبـــاس ملوافقتـــه حلـــديث عائـــشة 
ًشـــاهدا مـــن حـــديث ابـــن ) ١٣٣,١٣٤ص(روى لـــه ابـــن خزيمـــة .املرفـــوع 

  .ًمسعود مرفوعا, وسنده حسن
  .) ١٢٠ – ١١٩ص "(خمتصر العلو"
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z٢٠x 
  ]:إلمامقال ا[

 صالدنيا حتى وال من نبينـا حممـد  يف رىُمن الثابت أن اهللا تعاىل ال ي
  . العلامءعىل الراجح من قويل

  ).٩/٥٩"(الضعيفة"
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z٢١x 
ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ َ: ﴿bflß@fllfl̂ ×@Ž…aflûÐÛa@bflß@ôcfl‰L ž†ÔÛflë@Žêefl‰@òÛžŒflã@@ôflŠžc﴾ َقال  :َـ

ُرآه ِبفؤاده َ ِ َ ُ َّمر ِ ِتنيَ ْ َ.  
 ]:قال اإلمام[

فـال خيـالف حـديث . أنـه مل يـره بعينـههن مفهومـإ فـ,ً هذا مع كونه موقوفا
 ألهنــا تعنــي رؤيــة ;البــاب اآليت الــذي رصحــت فيــه بنفيهــا للرؤيــة يف عائــشة
 هل رأيت ربـك? :صلت رسول اهللا أ س:ومثله حديث أيب ذر قال, العني
نعــم هــذا احلــديث ! صنف رواه مــسلم ومل يــذكره املــ . أين أراه, نــور:قــال

 عـن ص فان فيها أهنا سألت النبي ,خيالف حديث عائشة من جهة أخرى
ــــة أخــــرى﴿ :قولــــه تعــــاىل ــــه « : فقــــال?﴾ولقــــد رآه نزل إنــــام هــــو جربيــــل علي

  .م عىل املوقوفَّقدُومما ال شك فيه أن املرفوع م ...»السالم
 ).٢٩ ص"(خمتصر صحيح مسلم"
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z٢٢x 
مقدمــة حتقيقــه عــىل  يف  للــسيوطي"اخلــصائص الكــربى"تــاب تكلــم اإلمــام حــول ك[

ـا أن الـسيوطي حـشاه باألحاديـث الـضعيفة واملوضـوعة, ورضب عـىل "بداية السول"  مبينً
 ]ذلك أمثلة منها أن السيوطي قد

  : ًرواية ابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعا) ١٦(ذكر حتت الفصل 
, ً موسـى تكلـيامُمتّ إبراهيم خلتي, وكلُحلتَن: قال يل ريب عز وجل«

  .)١٥١ص/٣(» لتي وحمبتي, وكلمتك كفاحاُك يا حممد خُوأعطيت
  ]:قال اإلمام[ 

  : تعليقه عليه يف قال الدكتور الشيخ خليل اهلراس . وهو موضوع
  .» ال يصح, تفرد به مسلم وهو مرتوك«:  "ئالآلل" يف قال
رساء  قــد رأى ربــه ليلــة اإلصًلــو صــح فكــان نــصا عــىل أن النبــي : قلــت

 : أي"ًكفاحـــــا" ألن معنـــــى ; ومل يبـــــق ثمـــــة جمـــــال الخـــــتالف,عـــــىل األقـــــل
وكــأن .)كفــح( مــادة "النهايــة " يف مواجهــة لــيس بينــه وبــني اهللا حجــاب كــام

بقولـه ) اإلرساء( املعنـى, فعلـق عـىل كلمـة الدكتور رمحه اهللا مل ينتبـه هلـذا
مــن غــري ً كفاحــا ص ففــي هــذه الليلــة كلــم اهللا عــز وجــل نبينــا "): ٣/١١١(

وحينئــذ فاحلــديث  .فخفــي عليــه مــا ذكرنــاه عــن ابــن األثــري ."واســطة ملــك
ًومــا كــان لبــرش أن يكلمه اهللا إال وحيــا أو مــن وراء ﴿: خمــالف لقولــه تعــاىل ــ َ
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 وهــو , وبــه احتجــت عائــشة ريض اهللا عنهــا عــىل نفــي الرؤيــة﴾ ...حجــاب
  .احلق 

  .)١٧ ص"(لوبداية السحتقيق "



@¶bÉmì@ÛŠbjm@!a@óîûŠ@lbnØ 
 ٦١ 

z٢٣x 
אאص 

 :]"السنة" يف قال ابن أيب عاصم[
 عمــرو بــن حممــد عــن ســليامن بــن عبــدة ثنــا شــيبة أيب بــن بكــر أبــو حــدثنا

 ربـــه رأى :قـــال ﴾أخـــرى نزلـــه رآه ولقـــد﴿ :عبـــاس ابـــن عـــن ســـلمة أيب عـــن
  . وتعاىل تبارك

 ]:ًفعلق اإلمام قائال[
 حيتجـا مل أهنـام إال يخنيالـش رجـال ثقـات رجالـه موقـوف حـسن إسناده
  .متابعة له أخرجا وإنام عمرو بن بمحمد

 بـــن عبـــدة عــن آخـــر طريـــق مــن )٤٩١ ص( اآلجـــري أخرجـــه واحلــديث 
 حممـد عـن أخـرى طريـق مـن حبـان وابـن ,التوحيـد يف خزيمة وابن سلامن

 ثبـــت فقـــد ;الـــصواب إىل قـــربأ وهـــذا اآليـــة يـــذكر مل أنـــه إال بـــه عمـــرو بـــن
 عنــه اهللا ريض عبــاس ابــن تفــسري بخــالف ص النبــي عــن ًمرفوعــا تفــسريها

 ﴾أخــرى نزلــة رآه ولقــد﴿ :تقالــ عنهــا اهللا ريض عائــشة الــسيدة حــديث مــن
 مل ,جربيل هو إنام« :فقال ص اهللا رسول ذلك عن لأس األمة هذه ولأ أنا
ـــلُخ التـــي صـــورته عـــىل أره  مـــن منهبطـــا رأيتـــه املـــرتني هـــاتني غـــري عليهـــا َقِ



@¶bÉmì@ÛŠbjm@!a@óîûŠ@lbnØ 
 ٦٢ 

 وأيب مـسعود ابـن عـن نحوه وروى ,وغريه مسلم أخرجه احلديث »السامء
  .هريرة

@bß@lˆ×@…aûÐÛa﴿ :قـال عباس ابن عن أخرى طريق من ًأيضا أخرج لكنه 
bß@ôc‰@L†ÔÛë@êe‰@òÛŒã@ôŠc﴾ مرتني بفؤاده رآه" :قال".  

 عنه  ثابتوتعاىل تبارك اهللا برؤية عباس ابن من اآلية فتفسري وباجلملة 
 واألخــــذ ,منــــه أوىل ًمرفوعــــا ص عنــــه كــــرهذ الــــذي بالتفــــسري األخــــذ لكــــن

 الرؤيـــة هـــذه يف عنـــه الـــرواة اضـــطرب وقـــد ســـيام ال املوقـــوف دون واجـــب
 بـالفؤاد قيـدها مـن ومـنهم وغـريه الرتمجة حديث يف كام أطلقها من فمنهم
  . أعلم واهللا ,عنه الروايات أصح وهي املذكورة مسلم رواية يف كام
  ).١٧٧ص"(ختريج السنة يف ظالل اجلنة"
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z٢٤xאصא 
 ]:صقال رسول اهللا [

  .»جل وعز ريب رأيت«
  .)صحيح(
  ]:قال اإلمام[

  .املنام كام تدل عليه الروايات األخرى يف يعني
  ).١/٦٥٢"(صحيح اجلامع"
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z٢٥xW 
Aאص؟@א 

 ما تفسريه?» املنام يف  رأى ربهصأن النبي « :..)ثحلدي( بالنسبة :سؤال
َّ ال يفرس:اجلواب َ ُ.  

  )٠٠: ٣٤: ٢/٥٨" (اهلدى والنور " 
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z٢٦xאאא 
אصא 

 ]:صقال رسول اهللا [
ِّرأيت ريب« ٍأحسن صورة, فقال يف ُ ُفيم خيتصم املأل األعىل, فقلت: ِ ُ َ :

ى وجـــدت بـــردال أدر َي, فوضـــع يـــده بـــني كتفـــي, حت ُ ـــ َّ َأناملـــه, ثـــم قـــال َّ َّ فـــيم : ِ
ُخيتـــــصم املـــــأل األعـــــىل? قلـــــت ارات والـــــدرجات, قـــــال يف :ُ ـــــالكف ومـــــا : َّ

ارات? قلـــــــت ـــــــالكف ِإســـــــباغ الوضـــــــوء: َّ ُالـــــــسربات, ونقـــــــل األقـــــــدام إىل  يف ُ َ ّ
َاجلامعـــات, وانتظــــار الــــصالة بعــــد الـــصالة, قــــال ِ ُفــــام الــــدرجات? قلــــت: ُِ ُ :

ُطعام الطعام, وإفشاء السالم, وصالة بالليل والنـاس نيـام, قـالإ ٌ ِ ُِ : قـل, قـال:ُ
َمـــا أقـــول? قـــال: ُقلـــت ال باحلـــسنات, وتركـــا ! ّاللهـــم: ِقـــل: ُ ًإين أســـألك عم ِ ً ـــ َ َ ِّ

َللمنكــــــرات, وإذا أردت َقــــــوم فتنــــــة وأنــــــا فــــــيهم; فاقبــــــضني إليــــــك غــــــري  يف ِ َ ً ٍ
  .»ٍمفتون

  ]:قال اإلمام[

 أخرى, صحح بعضها البخاري والرتمذي, وقد جاء احلديث من طرق
! وفيها أن ذلك كان رؤيا منامية, وذلك مما يؤكـد شـذوذ تلـك الزيـادة فتنبـه

  ).٤٧١ − ٤٦٥ و٣٨٨١ "ظالل اجلنة" يف وراجع بعض تلك الطرق
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ًوقد خلط ابن اجلوزي خلطا عجيبا بني هذه األحاديث الصحيحة التـي  ً
, −  كــام عرفــت− ا رؤيــا مناميــةفيهــا اختــصام املــأل األعــىل, ويف بعــضها أهنــ

َّوبني بعض األحاديث املوضوعة التي فيها أنه رأى ربه عىل األرض بمنى 
 يف جــــت بعــــضهاَّعــــىل مجــــل أورق, ونحــــوه مــــن املوضــــوعات, وقــــد خر

ــ, وقل)٦٣٣٠("الــضعيفة " ذلــك اجلهمــي اجللــد املتعنــت املــسمى  يف دهَّ
ذي دفعــه الــذهبي ; الــ"التــشبيهدفــع شـبه "تعليقــه عــىل  يف )حـسن الــسقاف(
متنى أنه مل يؤلفه مؤلفه; ملا فيه من التأويالت املعطلة للصفات اإلهلية أو

حتــــى ذكــــر أن اهللا لــــيس داخــــل العــــامل وال خارجــــه, تعــــاىل اهللا الــــذي عــــىل 
  .ًالعرش استوى استواء يليق بجالله وعظمته

 "املعجــم الكبــري" يف ًثــم رأيــت الطــرباين قــد أخــرج احلــديث خمتــرصا
حدثنا حممـد بـن ): ٢/٣٦/١/٥٦٢٦("األوسط "و) ٨٢٠٧/ ٨/٣٨٦(

  :عثامن بن أيب شيبة
روة بــن أيب املغــراء َثنــا ف ــ ثنــا القاســم بــن مالــك عــن ســعيد بــن املرزبــان : َ

سـئل رسـول اهللا ": أيب سعد عن قـيس بـن مـسلم عـن طـارق بـن شـهاب قـال
الــصالة بعــد ":  احلــديث, إىل قولــه"...فــيم خيتــصم املــأل األعــىل?: ص

  ."الصالة
  ):١/٢٣٨(وأعله اهليثمي بقوله

  ."َّوفيه أبو سعد البقال, وهو مدلس, وقد وثقه وكيع "
وابــــن أيب شــــيبة هــــذا فيــــه ضــــعف, فأخــــشى أن يكــــون مل حيفــــظ : قلــــت
  .واهللا أعلم إسناده,
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ذلك أحد بعد أن يقف  يف ومجلة القول; أن احلديث صحيح, ال يشك
ا; إال إن كـان ممـن عىل هذه الطرق وتـصحيح بعـض أئمـة احلـديث لبعـضه

اجلاهـــل  IQH)الـــسخاف(طمـــس اهللا عـــىل قلـــوهبم مـــن ذوي األهـــواء كـــذاك 
الــذي خيــالف ســبيل املــؤمنني والعلــامء العــارفني, فيــضعف مــا صــححوه, 

َّ فض فـوه− كهذا احلديث الذي وضـع فيـه رسـالة سـامها أقـوال احلفـاظ " − ُـ
 − وكــذب!"» أحــسن صــورة يف رأيــت ريب«: املــأثورة لبيــان وضــع حــديث

 علــيهم, كيــف وعــىل رأس احلفــاظ اإلمــام البخــاري الــذي صــححه − واهللا
 يف وتبعــه تلميــذه اإلمــام الرتمــذي وغــريه; فقــال ابــن عبــد الــرب! كــام تقــدم?

منامــه, وهــو حــديث  يف :معنــاه عنــد أهــل العلــم"): ٢٤/٣٢٥("التمهيــد"
  ."حسن, رواه الثقات 

ه; إنـــام هـــو ًيعلـــم يقينـــا أن الـــذي قـــال احلفـــاظ بوضـــع) الـــسخاف(فهـــذا 
ا املــشار إليــه آنفــا ًاحلــديث املوضــوع حق ً ــ  "...أنــه رأى ربــه عــىل األرض":ّ

 ًحاَّرصُـإلخ, ولـيس هـو حـديث االختـصام الـذي هـو رؤيـا مناميـة كـام جـاء م
  .بعض الطرق, وقال به العلامء كام تقدميف 

 إين ألخــشى أن يكــون وراء هــذا الرجــل مجاعــة مــن املفــسدين! وواهللا
ة إلفـــــساد الـــــدين, ويـــــرسوا لـــــه أســـــباب التـــــأليف األرض,اختـــــذوهيف  ً مطي ـــــ َّ ِ َ

الـــــــــــــسلف والعلـــــــــــــامء وتعمـــــــــــــده  يف الطعـــــــــــــن يف والنـــــــــــــرش; الســـــــــــــتمراره
ومـــن آخـــر مـــا ظهـــر منـــه تـــرصحيه بـــأن ! خمالفتهم,ورميـــه إيـــاهم بالتجـــسيم

وكـــــذلك .الـــــسامء هـــــي عقيـــــدة املـــــرشكني واملـــــشبهة يف االعتقـــــاد بـــــأن اهللا
                                                 

َّأفــــاك دجــــال : أمثالــــه يف  لــــيس هــــذا مــــن بــــاب التنــــابز,وإنام مــــن بــــاب اجلــــرح; فقــــد قــــال األئمــــة)١( َّ  
 .]منه[ !َّكذاب
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, فضعفه, بل "أين اهللا? ": جلاريةمجاهري العلامء الذين صححوا حديث ا
 مل يقله, وسبق الرد عليه بحمد اهللا حتت حديثها بـرقم صقطع بأن النبي 

)٣١٦٢.(  
  ).٥٠٦- ٧/١/٥٠٢"(الصحيحة"
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z٢٧xאص 
؟ 

 ث?احلدي» أحسن صورة يف أتاين ريب«:صحديث النبي  يف :يقول: سؤال
  . هذه رؤية منامية, واحلديث صحيح:الشيخ

  )٠٠:٢٥:١٥/ب٤٠"(رحلة النور"
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z٢٨x 
אאصWA@ 

  .. »...أحس صورة  يف رأيت ريب«ص قال رسول اهللا 
  .)إسناده جيد(
  ]:قال اإلمام[

 وحبعــض الروايــات األخــرى عــىل مــا هــو مــرش يف هــذه رؤيــا مناميــة كــام
) ٤٦٩, ٤٣٣, ٣٨٨(البـــــــــن أيب عاصـــــــــم  " ختـــــــــريج الـــــــــسنة "كتـــــــــايب يف 

  .فلرياجع
  . )١١٩ – ١١٨ص"(خمتصر العلو"
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z٢٩xA@ 
: א؟א 

 هــــذا يف هــــل احلــــديث, ,»صــــورة أحــــسن يف البارحــــة ريب رأيــــت«: ]حــــديث[: ســــؤال
  ?»املنام يف اهللا أرى إين« :يقول ملن دليل احلديث
 الــذي مثــل الــسؤال, خطــأ لكــن الــسائل, مقــصود مفهــوم !?دليــل :الــشيخ
 فيــه هــل ,»ًحقــا رآين فقــد املنــام يف رآين مــن«   :الــسالم عليــه قولــه: يقــول
  املنام? يف الرسول رأى نهإ ;يقول ملن دليل

 ?نرشحه ال ََّو ال, ال ََّو واضح خطأ, السؤال هذا

  أخرى? ًمرة أعد :ئلالسا

: السالم عليه قوله ًمثال يقول من يشبه ألنه خطأ; سؤال هذا أقول :الشيخ
 رأيــــت: ٌقائــــل قــــال إذا أنــــه دليــــل فيــــه »ًحقــــا رآين فقــــد املنــــام يف رآين مــــن«

 أنـه ٌدليـل فيـه خطـأ, الـسؤال فـأقول هذا? لقوله ٌدليل فيه املنام, يف الرسول
 املنام يف الرسول رأى فالن أما,ملناما يف الرسول يرى أن للمسلم يمكن
 املنام, يف ربه رأى: القائل يقول احلديث هذا أو احلديث, هذا.. دليل فيه
  .هذا وال هذا ال دليل يف ما يقول? ما عىل دليل فيه

 املقصود: السؤال ظاهر غري السؤال من املقصود اآلن أقول أنا.. لكن 
 ربـه يـرى أن إنـسان ّألي مكـني أنه عىل احلديث يدل هل يعني السؤال من
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 احلـــديث يف هـــل ًآنفـــا, طرحتـــه الـــذي ســـؤايل توجيـــه هـــو كـــام? املنـــاميف 
 أنـه »يب يتمثـل ال الـشيطان فـإن,ًحقا رآين فقـد املنام يف رآين من« :السابق
 داللــة فيــه الثــاين احلــديث.. نعــم,: نقــول املنــام? يف نبيــه يــرى أن ٍملــسلم جيــوز
  .املنام يف والسالم الصالة عليه لنبيه لماملس رؤية إمكانو اجلواز عىل
 حديث هذا »صورة أحسن يف ريب رأيت«: ..األول السائل حديث أما 
 رؤيــة كحــديث ًعامــا, ًمبــدأ فيــه ولــيس الــسالم, عليــه الرســول شــخص عــن

 للرســول وقعــت هــذه أن إال فيــه لــيس هــذا املنــام, يف الــسالم عليــه الرســول
ــقُن وال ُرِــكْنُن مــا لغــريه بالنــسبة الــسالم, عليــه  اإلمــام عــن قيــل وقــد ن,ِــكْمُي ,ُّرِ
 ذلــك بــصحة أعلــم واهللا ,ٍةَّمــر غــري املنــام يف ربــه رأى بأنــه اهللا رمحــه أمحــد
 وصـعب ا,جـد عريـضة دعـوى وهـذه اهللا, رأى أنـه ٍعَّدـُم ىـَعَّاد إن لكن ,عنه

 ًمعروفـا كـان إذا السـيام لتكذيبـه, قاطعـة حجـة عنـدنا ما لكن هبا, التصديق
 .السؤال هذا عن جوايب هذا والصالح, الصدقب

  الرب? يف ًمثال يتمثلَ أال :السائل

 معروفـة صـورة لـه لـيس الـرب لكـن فيـك, اهللا بـارك أوىل باب من :الشيخ
 ولــذلك شــامئله, مــن صــورته نعــرف الــسالم, عليــه الرســول بخــالف عنــدنا,
: يقـول الرجـل جـاءه إذا كـان الرسـول, رأى ما أنه مع سريين بن حممد كان

 الرسـول صـورة ألن ملاذا? رأيته? الذي هذا صف: يقول ص النبي رأيت
 أن يمكـن ال لـذلك ,﴾‘flžîÛ@@čéčÜžrčà×@@ćõžïfl﴿: العـاملني رب أمـا هـو, ذهنـهيف 
  .ًأبدا يشء هذا يف قالُي

  ) ٠٠.: ٥: ١٢/١٢( "والنور اهلدى "
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z٣٠x 
אאKK 

 ]:ذكر اإلمام من بدع احلج[
اعتقـــــاد أن اهللا تعـــــاىل ينـــــزل عـــــشية عرفـــــة عـــــىل مجـــــل أورق, يـــــصافح «

  .» ويعانق املشاة,الركبان
  ).١٢٥ص"(صحجة النيب 
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z٣١x 
אאאA@ 

 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ِرأيـــت ريب بمنـــى عنـــد النفـــر« َّ ِ ِ ِّ َ ة صـــوف أمـــام ُ َ عـــىل مجل أورق عليـــه جب ٍَ َ ـــَ َّ ُ ْ َ ٍ ـــ َ َ

   .)موضوع( .»ِالناس
  ]:قال اإلمام[

مـن طريـق أيب عـيل ) ٩/١٣٥ ("تـاريخ دمـشق" يف أخرجه ابـن عـساكر
نا ): بأطرابلس(نا أمحد بن عيل بن احلسن بن أيب السنديان بـ : األهوازي

نــا ): عرفــة(ـ أبــو حممــد عبــد اهللا بــن احلــسن بــن غالــب بــن اهليــثم القــايض بــ
نـا محـاد بـن سـلمة عـن وكيـع : نا هدبـة بـن خالـد: عبد اهللا بن حممد البغوي

كتبــه أبــو بكــر اخلطيــب ": وقــال.ًمرفوعــا...عــن أيب رزيــن لقــيط بــن عــامر 
وهــو حــديث موضــوع ال أصــل  ًاحلـافظ عــن األهــوازي متعجبــا مــن نكارتــه,

ديث فيهـا له, وقد وقعـت لنـا نـسخة البغـوي عـن هدبـة بعلـو ولـيس هـذا احلـ
: وأبــو حممــد هــذا وابــن أيب الــسنديان غــري معــرويف العدالــة, واألهــوازي.

  ."متهم 
  وقد قال"تاريخ بغداد" يف قلت ال أدري أين رواه اخلطيب, وليس هو

  :"امليزان"ترمجة االهوازي من  يف الذهبي
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   ."...وقد روى أبو بكر اخلطيب بقلة ورع عن األهوازي "
ر عــــن ابــــن عــــساكر مــــا تقــــدم مــــن اهتامــــه بــــه فــــساقه بتاممــــه, وذكــــ: قلــــت

بـــسنده ) ١٨/١٦ ("الـــسري"ترمجتـــه مـــن  يف األهـــوازي, وقـــد رواه الـــذهبي
ال : " تبيـني كـذب املفـرتي " يف وقـال ابـن عـساكر": به, وقال عقبـه...عنه 

يستبعدن جاهل كذب األهـوازي فـيام أورده مـن تلـك حلكايـات, فقـد كـان 
  ."القراءات يف اياتمن أكذب الناس فيام يدعي من الرو

دس, ويقــــال:  وهــــو− قلــــت لكــــن فوقــــه وكيــــع  ــــابــــن ع  وهــــو...حــــدس : ُ
 جمهـــول مل يـــرو − , وهـــو )١/٢٠١ ("الظـــالل" يف الـــصواب, كـــام حققتـــه

عنه غري يعىل بن عطاء, وقد سقط هذا من بـني محـاد بـن سـلمة ووكيـع مـن 
  .واهللا أعلم .ً أيضا, فلعله من قبل األهوازي "السري" و"التاريخ"

اس و ن عب ن اب ٍأمـــا حـــديث محـــاد بـــن ســـلمة عـــن قتـــادة عـــن عكرمـــة ع ـــ َّ ـــ ْ َْ ـــ َِ ِ
   ."ًرأيت ريب جعدا أمرد عليه حلة خرضاء": ًمرفوعا بلفظ

, ولعــل − ) ١٠/١١٣ ("الــسري" يف  كــام قــال الــذهبي− فهــو خــرب منكــر 
ًعنعنة قتادة, هذا إن مل يكن احلـديث خمتـرصا مـن حـديث  يف العلة تكمن

, )١٨٩ −  ١/١٨٨ ("الظالل" يف كنت ذهبت إليه كام − الرؤيا الصحيح,
, وقــد صــححه البخــاري والرتمــذي مــن − ) ٣٨٨(وهــو خمــرج هنــاك بــرقم

ِمــن طريــق أيب قالبــة عن ابن ) ١/٣٦٨(حــديث معــاذ, وقــد أخرجــه أمحــد  ْــ ِْ ــ َ
ٍعباس بلفظ َّ َّأتاين ريب عز وجل الليلة": َ َ َ َّ  : أحسبه يعني− أحسن صورة  يف َ

ورجالـه .اختـصام املـأل األعـىل  يف  بـذكر احلـديث":...فقـال ,− النوم يف 
لكــن أبــو قالبــة فيــه تــدليس, لكــن وصــله الرتمــذي  ثقــات رجــال الــشيخني,
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َّبينـــه وبـــني ابـــن عبـــاس, وحـــسن إســـناده  بـــذكر خالـــد بـــن اللجـــالج) ٣٢٣٢(

   ."حسن غريب من هذا الوجه": الرتمذي بقوله
: صول اهللا قــال رســ :ولــه شــواهد كثــرية منهــا عــن جــابر بــن ســمرة قــال

أحـــسن صـــورة, فـــسألني فـــيام خيتـــصم املـــأل األعـــىل  يف جتـــىل يلإن اهللا «
  .احلديث» ...

 − بـــسند حـــسن ) ١/٢٠٣/٤٦٥ ("الـــسنة" يف  أخرجـــه ابـــن أيب عاصـــم
, وقـد اسـتوعب الكـالم عـىل بقيـة الـشواهد −  "الظـالل" يف كام كنـت بينتـه

احلــافظ ابــن تعليقــه عــىل رســالة  يف األخ الفاضــل جاســم الفهيــد الــدورسي
 −  ٣٤ ("رشح حـــديث اختـــصام املـــأل األعـــىل يف اختيـــار األوىل": رجـــب
ً, فقد مجع فيه طرقه عن اثني عرش صحابيا, مع بيان ما هلـا ومـا عليهـا )٣٦

العلـل " يف حسب القواعد العلمية احلديثية, وليس كام فعل ابـن اجلـوزي
 متييز بـني بعض هذه الطرق دون) ٢٣ −  ١/١٤(, فإنه ساق فيه "املتناهية

صــحيحها وضــعيفها, بــل أوهــم القــراء بــضعف مجيعهــا بنقلهــا عــن البيهقــي 
 يف ومتــــام كــــالم البيهقــــي! "قــــد روي مــــن أوجــــه كلهــــا ضــــعاف ": أنــــه قــــال

وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد اهللا, ثـم "): ٣٠٠ص  ("األسامء"
ورواية جهضم هي التي صححها البخاري : قلت."رواية موسى بن خلف

 يف إسـناده, فـال يـؤثر يف مذي,وسنده صـحيح متـصل, ومـن اضـطربوالرت
  .من مل حيفظ, وزيادة الثقة مقبولة صحته ألن من حفظ حجة عىل

هذا وأليب عيل األهوازي إسناد آخر من حديث أسـامء بلفـظ آخـر مثـل 
 ١/١٢٤ ("املوضوعات" يف النكارة أو أشد, أورده ابن اجلوزي يف هذا
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أنـه موضـوع حمـال, وال  يف حـديث ال يـشك أحـدهذا : , وقال فيه)١٢٥ − 
ًرجالـــــه, إذ لـــــو رواه الثقـــــات, كـــــان مـــــردودا,  يف تـــــاج الســـــتحالته النظـــــرُحي

َّعز والرسول منزه أن حيكي عن اهللا َّوجل مـا يـستحيل عليـه, وأكثـر رجالـه  َ َـ َ
  :وقال ابن منده.جماهيل, وفيهم ضعفاء 

  ."صحديث اجلمل باطل موضوع عىل رسول اهللا 
 مـــا "موضـــوعاته" يف ولـــذلك كنـــت أود البـــن اجلـــوزي أن يـــورد: قلـــت

 أحاديــــث اختــــصام املــــأل "عللــــه" يف الوضــــع, وأن ال يــــورد يف يــــشبه هــــذا
−  كام تقدم عن البخاري والرتمـذي − صحيح  فها, وبعضهاِّاألعىل ويضع

 يف ًأبو زرعة أيضا والضياء املقديس , وصححه)٤/٤٣(, وأقره ابن كثري 
  ."املختارة"

 – عفـا اهللا عنـه− ستغل بعض املبتدعة الضالني إيـراد ابـن اجلـوزي وقد ا
, فانصاع املشار إليه ملا أومهه "ه التشبيهَبُش"كتابه  يف االختصام أحاديث

 مـنهم الرتمـذي − عـزاه جلمـع مـن احلفـاظ ] أن[فقـال بعـد  من تضعيفه إياه,
ــم وذكــره "): ١٤٨ص (عــىل التخــريج بقولــه  , فعقــب− ًحا كــام تقــدم ِّصحُ

 وهــو بتاممــه: وقــال) ١١٤ −  ١٠/١١٣ ("ســري أعــالم النــبالء" يف الــذهبي
  ."...الدين  يف تأليف البيهقي, وهو خرب منكر, نسأل اهللا السالمةيف 

وهذا تضليل عجيب للقراء, وافرتاء خطري عـىل احلـافظ الـذهبي رمحـه 
  .اهللا

 احلـــديث, وقـــد نقلـــت "...ًرأيـــت ريب جعـــدا أمـــرد ": فـــإنام عنـــى بقولـــه
اســتنكاره إيــاه, ومــن خباثــة هــذا املــضلل أنــه حــذف متــام  )٧٢٥ص(ك هنــا
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فـال هـو عـىل رشط البخـاري وال مـسلم, ورواتـه " :كالم الذهبي وهـو قولـه
  ."هم بمعصومني من اخلطأ والنسيان فام وإن كانوا غري متهمني,

, فقـال "امليزان"ترمجة محاد من  يف ويؤيد ما ذكرت أنه ذكر نحو هذا
فهذا من أنكر مـا أتـى بـه محـاد بـن سـلمة, وهـذه الرؤيـة " :حديثه هذا عقب

  ."رؤية منام إن صحت
رده عــىل الرافــيض الــذي اهتــم  يف − وقــد قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

ًالسنة بأن اهللا ينزل كـل ليلـة مجعـة بـشكل أمـرد راكبـا عـىل محـار, قـال أهل 
  ):١/٢٦١ ("منهاج السنة يف –الشيخ 

 يــروه أحــد ال بإســناد صــحيح وال ضــعيف هــذا احلــديث الــذي ذكــره مل"
أهــل احلــديث أن اهللا تعــاىل ينــزل ليلــة اجلمعــة, وال أنــه  وال يــروي أحــد مــن

 شــكل أمــرد, بــل ال يوجــد يف ينــزل ليلــة اجلمعــة إىل األرض, وال أنــه ينــزل
يشء من األحاديث الصحيحة  يف اآلثار يشء من هذا اهلذيان, بل واليف 

 فيـــه هـــذا يوُزل إىل األرض, وكـــل حـــديث رإن اهللا ينـــ:  قـــالصأن النبـــي 
فإنه موضوع كـذب مثـل حـديث اجلمـل األورق, وأن اهللا ينـزل عـشية عرفـة 

 الطــواف, يف فيعــانق الركبان,ويــصافح املــشاة, وحــديث آخــر أنــه رأى ربــه
وأمثـــال ذلك,فـــإن هـــذه كلهـــا .بطحـــاء مكـــة  يف وحـــديث آخـــر أنـــه رأى ربـــه

  . "حلديثأحاديث مكذوبة باتفاق أهل املعرفة با
  ).٧٢٨− ١٣/٢/٧٢٤("الضعيفة"
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א 
  ٢..................................................................................آتاب رؤية اهللا تبارك تعالى

  ٣..........ذلك متواترة في باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وبيان أن األحاديث] ١[

  ٤....................................................................................................باب منه] ٢[

  ٥....................................................................................................باب منه] ٣[

  ١٢...........................................................................باب تواتر نصوص الرؤية] ٤[

  وهل المقصود بذلك رؤية المؤمنين لربهم ﴾َعَلى اَألَراِئِك َينُظُروَن﴿: باب تفسير قوله تعالى] ٥[
  ١٤....................................................بات العلودائًما؟  وبيان أن إثبات الرؤية يستلزم إث

  ١٩.......................................باب آيف يأتي اهللا تعالى على غير صورته يوم القيامة؟] ٦[

  ٢٠.........................................................آشف ربنا تعالى للحجاب لرؤيته في باب] ٧[

  ٢١..........................................................................باب حجاب اهللا تعالى النور] ٨[

  ٢٢..............باب هل يحتجب اهللا تعالى عن الكفار يوم القيامة أم هم الذين ُيحجبون عنه؟] ٩[

  ٢٣...................................إنكار صفة الرؤية في باب ذآر بعض مسالك أهل الضالل] ١٠[

ذلك والكالم على  في لى ومسلكهمباب ذآر بعض أهل الضالل ممن أنكر رؤية اهللا تعا] ١١[
  ٢٧................................................................................................حديث الجارية

  ٤٢..........................................................................باب ضالل منكري الرؤية] ١٢[

  ٤٣..........................................باب هل ُيكفر من ينفي رؤية اهللا تعالى يوم القيامة؟] ١٣[

  ٤٤...................ل البدع انتصر فيه للقول بنفي الرؤيةباب التحذير من آتاب لبعض أه] ١٤[

  ٤٦.................................................................. ربه؟صباب هل رأى الرسول ] ١٥[

  ٤٩.......اليقظة؟ في المنام أم في وهل اإلسراء والمعراج آان? باب هل رأى الرسول ربه] ١٦[

  ٥٣...............................................................................................باب منه] ١٧[

  ٥٤...............................................................................................باب منه] ١٨[

  ٥٥...............................................................................................باب منه] ١٩[

  ٥٧...............................................................................................باب منه] ٢٠[
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  ٥٨...............................................................................................باب منه] ٢١[

  ٥٩...............................................................................................باب منه] ٢٢[

  ٦١................................. لربه تعالىصباب تحرير قول ابن عباس قي رؤية النبي ] ٢٣[

  ٦٣........................................المنام في  لربه تعالى إنما آانتصباب رؤية النبي ] ٢٤[

  ٦٤................................؟»المنام في  رأى ربهصأن النبي «: باب ما تفسير حديث] ٢٥[

  ٦٥.........................المنام في  ربهصباب حديث اختصام المأل األعلى ورؤية النبي ] ٢٦[

  ٦٩..............أحسن صورة رؤية يقظة أم منام؟ في  لربه تعالىصباب هل رؤية النبي ] ٢٧[

  ٧٠.......................»أحس صورةي  فرأيت ربي«: صقوله  في باب  المراد بالرؤية] ٢٨[

المنام؟ في إني أرى اهللا:  دليل لمن يقول»أحسن صورة في رأيت ربي«حديث  في باب هل] ٢٩[

.................................................................................................................٧١  

  ٧٣........................باب بدعية اعتقاد أن اهللا تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق] ٣٠[

  ٧٤.......................»رأيت ربي بمنى«باب بيان وضع حديث  الجمل األورق الذي فيه ] ٣١[

  ٧٩.......................................................................................................الفهرس

  


